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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH (Menurut buku MANAJEMEN DAN 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEKEPALASEKOLAHAN Oleh Prof. Dr. 

Sudarwan Danim dan Dr.Suparno) 

Pertanyaan untuk Kepala Sekolah: 

1. Apakah anda termasuk pemimpin yang memelihara dan melanjutkan status quo dalam 

organisasi? 

2. Bagaimana mengelola model individual dalam manajemen? 

3. Apa saja yang melandasi anda dalam membangun visi sekolah? 

4. Bagaimana menjabarkan visi menjadi misi yang jelas sehingga dapat tercapai? 

5. Bagaimana menggagas visi yang harus dan dapat diraih dalam organisasi? 

6. Bagaimana merumuskan tujuan yang dapat dijadikan panduan bagi anggota dalam 

bekerja? 

7. Apa usaha yang dilakukan anggota untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonalnya? 

8. Setuju atau tidak jika seorang pemimpin harus mempercayai staf pengajar? Jika iya 

berikan alasannya, jika tidak berikan alasannya! 

9. Bagaimana cara anda dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan merangsang 

motivasi staf pengajar? 

10. Apa yang anda lakukan jika anda sedang mengalami masa kritis yang penuh dengan 

tekanan? 

11. Menurut anda, ukuran efektivitas kerja seorang kepala sekolah dapat dilihat melalui 

apa? 

12. Apa yang anda lakukan jika terdapat guru atau staf lainnya yang menghambat upaya 

mencapai tujuan sekolah? 

13. Bagaimana cara anda menunjukkan sikap peduli terhadap staf pengajar? 

14. Menurut anda, apakah seorang kepala sekolah memerlukan ambisi? Berikan alaannya 

dan jelaskan ambisi seperti apakah yang diperlukan! 

15. Bagaimana cara anda mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah anda 

tetapkan kepada staf pengajar? 

16. Menurut anda, seorang kepala sekolah memerlukan konsistensi atau tidak? Jika iya 

berikan alasannya,jika tidak berikan alasannya! 

17. Menurut anda apa manfaat sikap terbuka sebagai seorang pemimpin? 

18. Menurut anda, perlu atau tidak seorang kepala sekolah memiliki jati diri yang tinggi? 

Jika iya berikan alasannya, jika tidaka berikan alasannya! Dan berikan contoh jati diri 

yang tinggi! 

19. Bagaimana cara anda memperoleh evaluasi kinerja yang bisa digunakan sebagai 

introspeksi diri? 

20. Menurut anda, sikap apa yang diperlukan seorang pemimpin dalam mengambil 

keputusan ketika terdapat suatu masalah? 
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21. Bagaimana cara anda menegur bawahan ketika dalam melaksanakan tugas terjadi 

kesalahan? (khusus untuk kepala sekolah TK Eben Haezer, karena pada saat observasi 

peneliti melihat ada seorang guru yang melakukan kesalahan) 

 

PEDOMAN WAWANCARA GURU (Menurut buku MANAJEMEN DAN 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEKEPALASEKOLAHAN Oleh Prof. Dr. 

Sudarwan Danim dan Dr.Suparno) 

Pertanyaan untuk Guru : 

1. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan anggota melalui 

kerja sama tim yang saling mendukung?  

2. Teladan apa dari seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dalam hal 

menerapkan prosedur tim kerja? 

3. Sejauh mana pemimpin berani mengambil resiko untuk meningkatkan keahliannya? 

Berikan contohnya! 

4. Bagaimana cara pemimpin menstimulasi semangat bawahan untuk melihat pekerjaan 

mereka dari beberapa perspektif baru? 

5. Bagaimana cara pemimpin mengembangkan bawahan pada tingkat kemampuan dan 

potensial yang lebih tinggi? 

6. Melalui cara apa pemimpin menurunkan visi atau misi kepada tim? 

7. Berikan contoh pemimpin memotivasi bawahan untuk melihat kemampuan masing-

masing sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan organisasi! 

8. Berikan bukti bahwa pemimpin dipandang sebagai model peran! Jelaskan! 

9. Menurut anda, seorang pemimpin memerlukan motivasi yang inspirasional atau tidak? 

Jika iya sebutkan alasan, jika tidak sebutkan alasannya 

10. Berikan bukti bahwa pemimpin memberikan stimulasi intelektual bagi guru! 

11. Berikan bukti bahwa pemimpin berperan sebagai penasehat bagi individu dalam suatu 

institusi 

12. Berikan bukti bahwa pemimpin membantu para anggota dengan mengembangkan dan 

menjaga kultur sekolah yang kolaboratif dan profesional 

13. Menurut anda, perlukah pemimpin membantu perkembangan pengembangan guru? 

Jika iya berikan alasan, jika tidak berikan alasannya 

14. Berikan bukti jika pemimpin membantu memecahkan masalah bersama-sama secara 

efektif! 
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VERBATIM 

 

Wawancara kepada kepala sekolah sekaligus pemilik dari Strawberry, Ibu RN, Kamis 

07 Desember 2017 (peneliti : P, kepala sekolah : RN) 

1. P: Yang nomer satu, apakah  bunda termasuk pemimpin yang memelihara atau 

melanjutkan status quo dalam organisasi? 

RN : Maksute piye? 

P : Eeee........ status quo disini misalnya ada eeeee........ inovasi baru dalam pendidikan,dunia 

pendidikan yang mungkin bisa menjadi eeeeee........ pembelajaran itu efektifitas terus lebih 

bagus lagi dan bisa diterapkan itu apakah bunda bisa menerima tau tetap memakai yang 

sudah-sudah karena mungkin di eeee........sekiranya yang sudah-sudah  itu sudah termasuk 

bagus,seperti itu. 

RN : Sangat menerima kaya misalnya kaya bu guru itu pelatihan apa itu enggak mungkin dia 

pulang pulang itu nggak. Apa yang harus dirubah apa yang harus diganti apa yang tetap apa 

yang ditambahi, itu mesti gitu. Jadi kan ora ora ora jalan ditempat gitu lho mbak terus 

mengikuti perkembangan-perkembangan penelitian baru di dunia pendidikan kita ganti gitu, 

kaya misalnya ki lho nulis titik-titik itu kan nggak boleh tho sekarang. 

P : Dot to dot? 

RN : Nah heem, yang itu itu kita sekarang kan nggak pake itu karena itu kan bu guru dapet 

dalam pelatihan apa ternyata nggak pake itu mbak, trus kita ya rubah gitu, kita mah terbuka. 

2. P : Oh yaa, kemudian bagaimana mengelola model individual dalam manajemen? 

RN : Maksute mengelola individual? 

P : Dalam manajemen ke eeee sekolah strawberry yg visi misinya itu lho bunda. . . 

RN : Eeeee saya menyampaikan ke guru ngono maksute? eeee supaya bu guru tu sama visi 

misi gitu? Aaaa itu bagaimana ngono maksute? 

P : Iyaaa. . . 
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RN : Itu setiap kan ada evaluasi, ada evaluasi, kemudian ada brifieng, ada itu nah, itu eeee 

sebelum rekruitmen masuk pun juga dikasih tau kalo e visi kita itu enterpreneur role playing. 

Apa sih itu, ya itu dijelasin gitu, kemudian setiap e pembelajaran kan ada evaluasi kan eee 

mesti kan bu guru e diskusi ngobrol tadi begini bun tadi begini ya itu yang kurang apa sesuai 

dengan visi kita. Visi kita tuh ini, berarti anaknya harus begini di di dimunculkan ininya, nah 

misanya gitu, itu setiap hari. 

P : Setelah selesai kegiatan ? 

RN : Setelah selesai kegiatan. 

3. P : Kemudian Apa saja yang melandasi bunda reni dalam membangun visi sekolah? 

RN : Eeee ini, melihat itu ya, melihat  jaman sekarang itu semua itu eeeee hanya ngandelin 

pekerjaan gitu. Orang tua, guru diluar sana itu  maindsetting mereka bekerja. Nah padahal 

kalo kita melihat  sekarang ini di luar sana itu sudah nggak bisa seperti itu. 10 tahun 15 tahun 

yang akan datang itu sudah nggak bisa seperti itu, mereka harus punya jiwa entrepeneur. 

Menciptakan berkarya gitu lhooo jadi eeee itu yg membuat saya termotivasi untuk piye 

carane e anak-anak ini mempunyai jiwa enterpreneur tapi melaui bermain. Tapi ternyata 

setelah saya jalan hanya anaknya tok ndak bisa, gitu lho.  Jadi harus maindsetting orang tua 

itu yang harus dirubah. Itu yang mendorong saya jadi ada parenting itu , itu yang memotivasi 

em tujuannya untuk merubah maindsetting orang tua itu sesuai dengan visi misi ini, karena 

anak-anak kan nek disini cuman berapa jam, terus padahal kalo orang tua itu momong. Anak  

itu tuh disini 2th 3th selesai nah gitu kan , kan nggak nyampe visinya, tapi dengan merubah 

mindsetting orang tua dengan parenting nah itu yang melanjutkan visi misi strawberry itu 

sebetulnya gitu. 

P : Melalui pendidikan di rumah gitu ya bun? 

RN : Iyaa, ho’o betul. 

4. P : Kemudian Bagaimana menjabarkan visi menjadi misi yang jelas sehingga dapat 

tercapai? 

RN : Dari visi itu kemudian kita kalo gitu apa yang harus kita lakukan yaa untuk mencapai ee 

visi nya itu. . . Jadi e seperti materi-materi berarti gitu, misalnya emmm enterpreuneur yang 

soleh, soleh itu yang seperti apa sih gitu, soleh itu yang sopan, kemudian dia ngerti tentang 

solat, nah berarti materi-materinya itu yang diberikan. Em enterpreuneur itu apa sih, itu yang 
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berjiwa berani menanggung resiko, dia jujur, dia PD, dia pemberani, dia tangguh, nah materi-

materinya tentang itu, karakter kebanyakan.  

5. P : Lalu bagaimana menggagas visi yang harus dan dapat diraih dalam organisasi? 

RN : Menggagas visi yang harus diraihya? Gagasan saya seperti itu? 

P : Iyaa. 

RN : Dimasukkan dalam materi pembelajaran itu.  

P : Oh ya, berarti langsung pada saat kegiatan belajar misalnya anak yang waktu di sentra 

balok itu itu memakai apa? 

RN : Alasss. . . 

P : Alas supaya tidak korupsi seperti itu? 

RN : Nah iya misanya begitu. 

6. P : O yayaya, kemudian bagaimana merumuskan tujuan yang dapat dijadikan panduan 

bagi anggota dalam bekerja? 

RN : Merumuskan tujuan? 

P : Yang dapat dijadikan panduan bagi anggota dalam bekerja? 

RN : Eeeee tujuan untuk mencapai visi misi, bagaimana merumuskan tujuan ? 

P : Yang dapat dijadikan panduan bagi anggota dalam bekerja? 

RN : Eeeee job deskripsi jelas. Terus tugas-tugas yang harus dia lakukan jelas, gitu. Kalau 

jobnya dia itu jelas, otomatis kan jelas apa yang mereka lakukan, gitu. 

7. P : Iya, lalu apa usaha yang dilakukan anggota untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonalnya? 

RN : Emmmm apa yang dilakukan anggota supaya interpersonalnya meningkat gitu ? eeeee 

interpersonal ki opo mbak ? 

P : Interpersonalnya itu seperti dari individualnya bun. . . 

RN : Emmm mengenal dirinya sendiri? 
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P : Iyaa. 

RN : Untuk meningkatkan itu ya, eeee contone misalnya kita kan sering evaluasi ning 

ngobrol, nah gitu kan, selesai gitu kan sering ngobrol, lha dari situ itu kan dimasukkan  

sedikit-sedikit.  Aku  sering masukin sedikit-sedikit apa sih harusnya yang harus guru itu 

lakukan  gitu lho, kuncinya ada dicontoh gitu lho. Jadi, e kwe ki guru intinya gitu, intinya 

ngobrol itu gitu tapi ora langsung sing gamblang gitu kan ada yang tersinggung. Jadi kalau 

misalnya ada 1 persoalan nih, misalnya bu dyah lapor, bu ini gini-gini, saya kesulitan kalau 

harus minta RKH ini ini ini soalnya itu nggak numpuk-numpuk, saya pekewuh. Nah misalnya 

gitu, saya caranya itu dengan kita ngumpul bareng gitu tak kasih tau tapi carane bukan per 

individu, umum. 

P : Oh. . yaa, semua? 

RN : Semua, untuk semua gitu. Jadi e ora trus dipanggil gitu enggak sih, terus menumbuhkan 

kesadaran bagaimana bu guru ini sadar gitu lho bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan dan 

kamu harus ngganti, diganti, dirubah gitu lho. Terus kadang saya menerima curhatan-

curhatan sing pribadi gitu saya terbuka. E tapi saya juga punya etika, kode etik maksute ora 

ora ora terus semua disebar, semua harus tahu dan bu guru ngerti hubungan saya dengan bu 

guru itu harus trust, trust khusus individu. Jadi misalnya dia punya persoalan khusus antar 

teman, itu nggak 1x 2x kek gitu itu nanti lapore ke saya, gitu. Tapi saya bisa keep itu, gitu 

lho. Nggak mungkin nyebar dan nanti itu bisa clear bisa krena saya ngasih taunya kan umum 

itu tadi lho, gitu. Yang yang yang ngerti, mesti pada saat saya bicara itu mesti sing laporan 

karo aku iku, misalnya kaya masuk dan tidak masuk deh, kalau saya nggak masuk mesti nanti 

gantian bu itu ndak masuk , mesti kok begitu terus kan saya jadi ndak enak kalau saya ndak 

masuk. Lha kan ndak mungkin kalau saya gitu kan jadi ndak bagus gitu. Jadi misal apa eee 

itu seperti itu. Terus ini yang sangat membantu itu diklat, diklat dasar itu kan ada penilaian 

tentang itu , nah dari penilain itu itu tak suruh baca sendiri, tak suruh koreksi tak suruh banter  

evaluasi sndiri, itu sangat membantu. Poin-poin yang per poin itu itu ada em penilaian yang 

menilai pengelola itu tentang tentang personal. Jadi sebagai guru itu harus seperti apa 

profesionalnya, harus seperti apa kek gitu itu ada, jadi itu sangat membantu saya. 

P : Kalau sudah misal ngumpul terus bunda kasih tau itu usaha dari mereka itu apa bunda? 

RN : Ada sing langsug gini, maaf ya bunda saya itu akhir-akhir ini sering telat langsung gitu. 

Padahal saya nggak nunjuk nggak ngapa-ngapain, yo langsung begitu. Lha kenapa lha ada 
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persoalan apa, lha nanti kalau mungkin itu tidak pribadi dia bisa ngomog, kalau nggak dia 

langsung japri saya gitu. Kalau misalnya ee ee dia bisa langsung ngomong ya solusinya 

diselesain bareng-bareng gitu, jadi eeee misale Ezra itu, dito itu, (sambil menyebut anak-anak 

dari beberapa guru)  lha kan berangkatnya begini jadi saya harus begini. Berarti nek bangun 

ditambahi 15 menit ya’e mbak. Berarti gini nanti ada yang ngasih masukan lagi, jadi terbuka. 

Bu guru terbuka jadi rasane budayane jadi damai gitu lho mbak. Kan ra enak, nek nek trus 

dadi gap-gap an, wong gurune sithik tok ra enek bayarane, kan ra enak le nyambut gawe kan 

gitu tho? 

P : (tertawa) iyaaaa. 

RN : Ning angel lho mbak kaya ngono kui, saya sulit saya. Apalagi sing ora dibayar, nek 

dibayar penak mbakk. Jadi kalau nggak, nek dibayar itu kan, lha wong kwe we wis tak bayar 

misalnya sak juta tak bayar  600ewu, ya sudah iki pekerjaane yo kerjakno emang gwe pikirin 

anakmu loro, itu bisa. . . Tapi gini, kuncinya ada di sini mbak, kaya gitu itu, perhatikanlah 

keluarga per indvidu, perhatikanlah, gitu. Jadi misale putrane sakit gitu to ra ketung mung 

dijwab piye putrane wis mari durung kek gitu itu atau dateng, la piye panase wis medun 

durung. . . Itu sangat sangat membantu  apa ya, trust antara pengelola dan eee apa kui jenenge 

pendidik itu. Entah itu mbahe, ora kudu anakke, mbahe, ibuk e, suamine,  

P : (menambahi) mertuanya. . . 

RN : Iya perhatikan itunya gitu nanti msti beda gitu. 

8. P : Iya bunda, kemudian setuju atau tidak jika seorang pemimpin harus mempercayai staf 

pengajar? Jika iya berikan alasannya, jika tidak berikan alasannya! 

RN : Iyaa harus percaya. . . 

P : Alasannya ? 

RN : Lha nek ora percaya piye ? (tertawa) ee kalau kita tidak percaya ragu-ragu bagaimana 

dia mengajarnya? Ahhh otomatis kan aaa pendelegasian tugas itu kan nggak bisa maksimal 

gitu lho. Teris dadi kita terus yang kerja lha terus piye majune lembagane? Nggaak bisa kan 

gitu karena nek kita wis memberi kan 1 job ya sudah kamu pasti bisa. Kan dilihat saja tapi 

kita harus sadar dia sudah pernah belum, kalau belum pernah kok ada kesalahan yo lumrah to 

nek salah, ojo njur diseneni. Sesuk meneh kan meh nggarap meneh wedi. Yo nggak papa itu 

proses dia belajar, tapi kasih evaluasi. Jadi kan semakin berkembang terus. Terus tapi jangan 
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langsung bruk bruk gitu jangan. Misalnya kaya saya ya, guruku ki SMA semua mbak, ndak 

ngerti tentang pendidikan itu seperti apa, pengelolaan itu kaya apa, jadi saya kasih jobnya itu 

satu-satu. Eeee pertma ngajar dulu, terus setelah ngajar 1 semester sesuk dadi wali kelas, 1 

semester ngerti tentang administrasi kudu gawe apa-apa, sesuk tak tambahi dadi kurikulum, 

gitu-gitu. Jadi tidak langsung bruk semuanya. Nggak bisa. Tergantung background 

pendidikannya juga kita harus perhatikan.  

9. P: Kemudian bagaimana cara bunda dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan 

merangsang motivasi staf pengajar? 

RN : Eeeee sering sharing, sering ngobrol, trus ikutkan dengan lomba-lomba, itu ikutkan. 

Terus diberi motivasi gini, eee saya digugus ee ada gugus ada himpaudi, kalau di gugus itu 

saya bener-bener di belakang layar, saya nggak mau tampil, gitu. Saya nggak mau, mesti apa-

apa bu guru saya. Jadi misal stroberi jatah MC, itu bu guru, gitu. Jadi semua saya berikan ke 

bu guru untuk yang gugus. Karena gugus kan kecil, hanya 5 paud. Mesti kan sering dapet 

jatah itu mesti. Terus lomba itu saya selalu harus. Harus itu! Tak haruskan ikut. Bu saya 

nggak bisa, tak rewangi, kek gitu. Jadi kaya kemarin itu bu ade itu lomba karya nyata itu  

nomer 3 lho itu mbak, Strawberry itu dapet 2, nomer 2 dan nomer 3. Itu kalahe cuma karena 

properti, kita kurang properti.  Ora nduwe duit (tertawa) . Lha kan harus pesen MMT harus 

pesen apa, aku sama bu Ade itu. Motivasi nya itu aku ikut dulu, gitu. Jadi dengan aku ikut, 

terus nanti aku bisa bimbing mereka, gitu. Nah terus kemarin itu mbak Ade di gugus itu juga, 

bunda kita kejatahan ngisi, punya ide apa? Begitu dia bisa, kan ini sing bisa cuma bu Ade 

sama bu Dyah, masalae yang 3 ini punya bayi, nggak bisa. Jadi itu punya ide apa, MC wis bu 

dyah, aku MC ae, bu Dyah sudah begitu, yo berarti mbak ade yang ngisi, gitu. Nanti begitu 

dia munculkan ide nanti semua teman-teman membantu. Jadi aku harus begini begini begini, 

jadi dia nanti presentasi. Terus tunjukkan bahwa kamu itu punya sesuatu, keluarkan itu yang 

kamu simpen itu keluarkan, gitu lho. Memang awalnya datang menjadi guru itu minder, itu 

awalnya begitu. Tapi semakin kesini semakin baik. Kumpul dengan komunitas, terus eee 

presentasi kadang ke orang tua. Saya ini aja sudah luar biasa seneng sekali karena bu guru ini 

sudah berani konsultasi ke orang tua  dan cuma lulusan SMA gitu, aku wis aku percaya gitu 

loh, karena dari obrolan nya kemudian dari solusi yang diberikan ke orang tua tak kuping-

kuping ngono ki oh cucok kui, oh wis pinter kui cucok. Maka tahun besok itu bu guru 

parenting itu sudah marentingi dewe-dewe, saya sudah nggak marentingi, jadi per kelas 

parentingnya. Itu sangat membantu menambah PD nya, gitu kira-kira (tertawa). 
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10. P : Yaaa lalu apa yang bunda lakukan jika bunda sedang mengalami masa kritis yang 

penuh dengan tekanan ? 

RN : Opo yo, itu pernah waktu itu emmm tentang PAUD, perPAUDan ee PAUD disini gitu, 

opo yo yang saya lakukan, apa yang saya lakukan ya? Terhadap diri saya? 

P : Iyaa. . . 

RN : Memotivasi aku dewe? 

P : Iya...iya... 

RN : Ehhhh aku cerita dulu sama suami biasane, karena ada motivasi kan disitu gitu dari 

suami. Kemudian biasa karo ibuku curhat karena ibuku juga di dunia perPKKan jadi ada 

kesambungan sama dunia perPAUDan, gitu.  Ngobrol nanti ngobrol juga sama ibu, disitu 

nanti ada motivasi terus nanti tak timbangke lebih ke positif thinking. Intinya kalau tentang 

lembaga ini yaa kalau misalnya ee down urusan ke lembagaan, eee inilah suatu lembaga sing 

nek meh maju ki menghadapi tantangan yang luar biasa. Kalau aku tidak bisa melewati 

tantangan itu lembaga ini nggak bakal maju, paud ini nggak maju gitu. Kalau saya itu down 

karena urusan pribadi, itu aku motivasinya sama, eee inilah aku, aku mau jadi besar, Allah 

mau titipin aku apa, Allah mau nyuruh aku ngapain meneh iki kok aku dibikin seperti ini, gitu 

itu. Kaya gitu, jadi itu yang membuat saya semkin kuat itu karena curhatnya di gusti Allah 

apa-apa gitu (tertwa). 

P : (menabahkan) dan mesti yang terakhir berenang ya bund? 

RN : He’em (tertawa semua) ending e terus renang,  jajan. Sama passion, jadi passion misal 

aku wis jenuh. Saya itu model orang anu gampang jenuh, wong aku mulang wae jenuh kok, 

lama suwe-suwe wis ngene wae raono liyane ngono, itu passion, larinya ke passion. Passion 

ku itu membikin apa, wis nanti ada bahan yo tak orak arik sing penting saya bikin apa gitu, 

itu sangat membantu. 

11. P : Yaa terimakasih, kemudian menurut bunda, ukuran efektivitas kerja seorang 

kepala sekolah dapat dilihat melalui apa? 

RN : Kemajuan PAUD e, PAUD nya jadi maju, output e dari murid e bagus, kemudian 

hubungan antara guru dan guru itu bagus. Otomatis nek gurune pinter mesti anak e pinter 

bagaimana kepala sekolah ini membuat guru-guru nya itu menjadi setara dengan kepala 
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sekolah, maksute setara itu yo ilmune yo aktifnya, setara itu bagaimana dan yang harus 

dilihat itu nek kepala sekolah itu melihat situasi yaa, oh nek kok keto’e guruku loyo ada apa, 

ada sesuatu nih, nah itu harus dikumpulin entah itu bikin motivasi apa atau setelke film apa 

atau kita ngisi-ngisi apa gitu, harusssss gitu kan itu terlihat tho. Wong biasane numpuk RKH  

kok rajin iki kok do loyo lha suwe-suwe do kok dadi koyo ngene, melbu kok suwe-suwe dadi 

setengah  9. Nah misale kaya gitu, itu harus diperhatikan pengelola karena itu kalau dibiarkan 

nanti rusak itu budayane nggak bisa mbalik lagi. Tapi dengan dikumpulkan itu tadi kenapa, 

ditanya ada apa, kok tadi kenapa begini, dimotivasi lagi gitu. 

12. P : Lalu apa yang bunda lakukan jika terdapat guru atau staf lainnya yang 

menghambat upaya mencapai tujuan sekolah? 

RN : Ditokke wae lak wis (tertawa) . Yo pertama ya, ee dulu pernah kita punya kaya gitu 

langsung tak panggil, tak panggil aku ngomong ada apa, ada masalah apa gitu. Terus eee 

tergantung dia ceritanya tentang apa, terus ada konflik apa tidak. Kalau konfliknya antar 

teman, opo ono temen sing bikin sakit hati , kalau memang sudah tidak nyaman, itu pernah  

saya bilang gini kalau memang pekerjaan di rumah itu full dan tidak bisa diganggu atau 

malah menghambat, e karena saya selalu sering bilang pekerjaan rumah itu yang paling 

utama. Kita itu anu pekerjaan yang ke 2, sama pekerjaan seorang ibu itu yang utama adalah 

rumah, rumahmu ra entuk keter, suamimu ra entuk keter disini harus ijin suami gitu, kalau 

tanpa ijin suami mending nggak usah disini, nggak dapet keridoan. Itu awal rekruitmen 

masuk udah gitu. Nah waktu itu eee setiap kali kita mau maju di rumorke dulu disini sampe 

wah sampe bikin aku sakit hati sampe bikin aku nangis ngono, satu itu satu guru itu. Terus 

saya itu tak panggil itu, ada masalah apa kalau memang memberatkan tugas-tugas disini, 

karena tugas-tugas disekolah itu nggak gampang. Di awal rekruitmen juga sudah dikasih tau 

bahwa disini nggak ada duitnya, disini hanya belajar tapi pekerjaannya banyak, tak kasih 

contoh semua sing kwe kudu nggawe RKH, APE, ini ini ini dan kalau itu dituruti di sekolah 

bisa sampe jam 3 sore. Itupun dirumah masih bawa pekerjaan. Ketika dia sudah bilang 

sanggup kan ya sanggup, nah ditengah pekerjaan itu yg bikin aku jadi senjata. Kalau memang 

sudah berat disini dan tidak bisa, monggo di rumah dulu, fokus nanti kalau manajemen waktu 

sudah bisa teratur monggo silahkan kesini lagi, saya bilang begitu. Karena itu virus mbak, 

kalau nggak nanti bisa jadi rumor nek kita nggak tegas untuk itu yaa repot, tapi saya nggak 

semata-mata ngeluarin, tak suruh milih aja, kalau disini yo kui mau nek masih berat 

pekerjaan, bebannya jadi banyak, tambah mikir tambah pekerjaan, rumah keter ya fokus 

rumah saja dulu, kaya gitu.  
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13. P : Bagaimana cara bunda menunjukkan sikap peduli terhadap staf pengajar? (P 

menunjukkan saat berada di sekolah) 

RN : Evaluasi itu , dari situ kan kalau mereka yang karena SMA yaa, jadi evaluasi itu kaya 

dibutuhkn sekali. Misale, bunda lha tadi mukul terus ig, sudah tak giniin mukul, yo saya terus 

piye, terus ada lagi, yang ini tuh lho bikin lingkaran aja belm bisa meh ngajari piye, terus itu 

lho bunda rebutan nek rebutan itu apa yang harus saya lakukan, nah kaya gitu itu.  Jadi 

ditanya tadi gimana kelasmu, seneng opo susah, apa kendalamu, tantanganmu apa yang sulit 

apa, yang sudah dipraktekan apa, hasile kaya apa itu setiap hari, jadi semakin hari semakin 

kesini semakin sithik mbak, nggak banyak evaluasinya karena semua sudah tersolusi gitu. 

14. P : Yaaa kemudian menurut bunda, apakah seorang kepala sekolah memerlukan ambisi? 

Berikan alaannya dan jelaskan ambisi seperti apakah yang diperlukan! 

RN : Harusssss ambisi untuk maju, ambisi untuk merubah lebih baik gitu klo tidak ada ambisi 

kesannya ya flat gitu nggak ada standar terus lama-lama tidak ada apa-apanya ya biasa aja 

sing penting bocahe doan gitu aja. Ya harus punya tapi yang positif, terus tidak yang 

menggebu-gebu harus sampe harus gini gini, enggak, kita harus lihat situasi lihat sikon ya 

kemampuannya seperti apa, nek memang seperti ini, saya pernah punya ambisi bikin sentra, 

selalu saya kalau studi banding nek nggon sentra masti sakolahane apik. Kaya sekolah A saya 

ke skolah A yo jelas bayarane akeh kui fasilitase, dolanane, tempatnya, ruangannya terus saya 

ke wonosobo ke PAUD A, terus saya ke tingkir ke PAUD B, itu kan besar ono kebun e 

barang, selalu apik, saya nggolek sing elek raono, mesti bilange ra mungkin jenenge sentra 

raiso nek ning sekolahane dwe, kan kami kalau studi banding kan bareng temen-temen, yo 

nggone ae kaya ngene yo jelas ae lha nek kaya ngene takon bayarane piro, itu ambisi saya 

pertama saya pegen punya sekolah yang kaya gitu dengan situasi kondisi keadaan nggonku 

gitu dengan yang nggak ada duitnya tapi bisa jalan, piye carane itu nggak 1 kali 2 kali mbak , 

tak coba cara ngene ora iso, nganggo cara ngenr raiso raiso raiso, ini nemu cara baru lagi 

karena saya nonton filmnya Montessori nah itu kita tahun besok semester besok itu punya 

cara baru tetep sentra hanya sudah tidak dipasang lagi karena tempat kita sempit jadi bu guru 

punya rak gitu nah rak itu khusus tempat mainan yang 1 hari itu, jadi anak ngambil buat 

mainan, tata lagi rapi lagi, itu malah keren lagi, (tertawa).  

15. P : Bagaimana cara bunda mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah bunda 

tetapkan kepada staf pengajar? 
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 RN : eeee kan kumpul kan ada jobnya masing-masing, sing penting itu job deskripsnya jelas 

mbak misalnya saya memutuskan untuk besok parenting ganti, itu saya berikan tujuan, 

tujuannya apa, jadi nggak asal saya langsung ke bu guru begini begini begini terus ada 

sosialisasi, jadi misalnya, parenting sendiri-sendiri itu masih semester besok tapi saya sudah 

sosialisasikan 3 bulan 2 bulan sebelumnya biar bu guru juga punya gambaran, turu mbek 

angen-angen ngono , jadi saya sosialisasikan, terus ora gur sosialisasikan ngono tok, saya 

berikan caranya, saya berikn solusi-solusinya, tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi, 

tak kei motivasi, saya fasilitasi begitu jadi ada sesuatu yang baru apa yang mereka akan 

jalankan itu jobnya jels. Nek jelas itu penak kita nggak cerewet , misalnya pertama berarti 

harus cari materi, materi itu bisa orang tua yang nyari atau njenengan yang  cari gitu, sing 

kedua carane nanti pertama diskusi parenting gini gini gini, ke 3 fasilitas yang dibutuhkan itu 

apa, njenengan butuh gunting butuh kertas, orang tua disuruh bikin apa, CD atau komputer 

jadi bu guru ora dikongkon lek wis, ngopo ki ngko jadi bu guru wis dikei gambaran mereka 

juga lihat saya contohkan dulu, semua saya membuat keputusan itu saya contohkan dulu 

mbak, begitu saya nyoba sik, bagus, bisa, piye nanti bu guru jalan langsung sayaa berikan 

keputusan gitu, saya selalu contohkan dulu, saya ngutus bu guru untuk lomba ya saya ikut 

lomba itu dulu, jadi saya lomba APE lomba karya nyata, saya yang maju dulu, tapi bu guru 

tau, saya dibantu ini ini ini terus bu guru semua gerak, nah tahun besok bu guru, gitu. 

16 P : Yaa, lalu Menurut bunda, seorang kepala sekolah memerlukan konsistensi atau tidak? 

Jika iya berikan alasannya,jika tidak berikan alasannya! 

RN : Yaaa klo nggak konsisten nanti rancu, ters kacau aturane , harus konsisten. 

17  P : Lalu Menurut bunda apa manfaat sikap terbuka sebagai seorang pemimpin? 

RN : Kalau terbuka itu bu guru bebas berkreasi, kreativitasnya muncul, inovasi-inovasi 

barunya mereka itu muncul, mereka brkembang bebas, terus tidak terpaku ning  njero kotak 

tok , nduwe ide opo-opo raiso, bu gurunya nggak bisa berkembang, kalau kita terbuka pasti 

bu gurunya maju, ra mgkin ora, karena mereka  dapet ilmu dari mana-mana, nah dari sana 

kan, kaya kemrin bu Ade, bunda kalau saya nanti itu tema nya bukan tema seperti yang biasa 

kita punya, saya punya tema nya itu ayat Al-Qur’an itu ayatnya ini  , eee kemarin itu yang 

dipraktekkan bu Ade itu eee apa yaa, surat yang di gua itu ceritanya yang di gua itu yang 

mata uangnya itu ganti kaya gitu itu, dia punya ide itu bagus itu mbak, terus nanti sing 

ngembangke piye, gini gini gini bun, nah mulai semester besok itu langsung saya pakai itu  

idenya, tema besok itu sudah ada tema ayat Al-Qur’an nya, kenapa surat An-nass turun, 
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alasannya apa dan kebetulan saya ada bukunya jadi tak fasilitasi tentang itu, idenya bagus, 

diterima, besok kita pakai, jadi tema nya sudah tidak lagi buah, sayuran, hewan gitu enggak, 

tema nya sudah masuk ke Al-Qur’an. 

18.  P : Lalu menurut bunda, perlu atau tidak seorang kepala sekolah membangun jati diri 

yang tinggi? Jika iya berikan alasannya, jika tidaka berikan alasannya! Dan berikan contoh 

jati diri yang tinggi! 

RN : Ya perlu, karo stakeholder e gitu, kan itu membangun image , kemudian kaya misalnya 

orang tua kalau konsul nek langsung datang konsul itu kok piye, dengan walimurid ya itu? 

Atau dengan lingkungan semua? 

P: iyaa dengan semua orang, lingkungan. 

Rn : Kita menyapa, ramah, misalnya kemarin agustusan itu saya di masyarakat sini itu anak-

anak tak rekrut disini terus mereka tampil di panggung, itu salah 1 caranya saya membangun 

trust saya dengan stakeholder yang ada disini eee biar positif, terus kita juga misalnya ada 

yang meninggal gitu kita dateng terus misal ada orang tua yang melahirkan gitu kita yo 

dateng, terus misal anaknya yang bagaimna-bagaimana gitu ya kita ngobrol ditanya kenapa-

kenapa, kita ramah lah ojo dicuekin kaya gitu, terus nek misalnya sekiranya harus diajak 

konsultasi ya, tapi ngalir aja bukan dipanggil eee pembinaaan anak, bukan gitu lahh, terus bu 

guru juga terlibat disini ya itu ada kesripahan gitu ya kita dateng. 

19.  P : Bagaimana cara bunda memperoleh evaluasi kinerja yang bisa digunakan sebagai 

introspeksi diri? 

RN : Saya dari rumor, terus kadang kaya njenengan dateng terus apa yang harus saya lakukan 

apa yang harus saya rubah kemudian e apa, terus kadang saya sharing gini, kadang kan saya 

pelatihan ketemu dengan kepala-kepala semua pengelola dari  se-Jateng ada sing sampe TK 

ne maju,  jadi narasumber, kadang saya datengin ke narasumbernya terus saya ngobrol, saya 

punya kendala apa, TK ku ki ngene-ngene kurange opo sih, oh berarti aku ki sing ra apik 

ngene ngene ngene , o kudune dingenekke, seperti ini, saya punya contoh di parenting. Eee 

saya kan merasa o parentingku ki ora maju, yang datang sedikit piye carane gitu terus saya 

ketemu dan saya tanyakan ke narasumber carane piye yo, parenting e kono apik ya terus saya 

deketin saya cari tahu ilmunya, setiap dateng  jangan kasih syarat yang macem-macem, 

syaratnya bersedia dan punya waktu untuk ikut parenting, itu curhatan saya dengan pengelola 

Semarang dan dia punya SD juga. 
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20.  P : Yang terakhir bunda, menurut bunda, sikap apa yang diperlukan seorang pemimpin 

dalam mengambil keputusan ketika terdapat suatu masalah? 

Rn : Langsung disikapi jangann dibiarkan, jadi kalau ada suatu maslah  jangan tunggu-tunggu 

entar, langsung disikapi, sikapinya dalam arti gini, bukan ada masalah  langsung kita thes 

thes thes gitu enggak, kita perhatikan dulu, kita amati dulu,  ini persoalan bisa selesai gitu aja 

atau harus ada orang  ketiga yang harus menyelesaikan, atau harus  dipanggil , atau tanpa 

dipanggil itu bisa, itu yang harus kita lakukan pertama. Nanti setelah itu kita baru action nya, 

o ini aku harus panggil  o aku harus gini, jangan lama-lama nanti kalau lama kadung 

kadaluwarsa, terus misal kita panggil kadung nggak efektif  kalau biasanya itu rumor 

lembaga kita amati dulu itu bener atau tidak, nah kalau misalnya itu sudah ngerti datane baru  

kita bicarakan, kalau misalnya rumor itu sudah dari bu guru ya langsung kita sikapi, kita cari 

datanya. Pernah dulu Strawberry ini dirumorkan nggak ada, nggak ada lembaganya dan dia 

hanya nama, cuma cari proposalnya aja. Karena waktu itu  saya membantu  Purbaya,  guru 

saya dipinjem  Purbaya, Purbaya itu Sidomukti. Terus setelah dipinjem disana, ketika ngisi 

data, data bu guruku dimasukkan ke Sidomukti padahal saya juga masukkan ke Sidorejo, jadi 

kan namanya dobel yang dikatakan fiktif yang Strawberry, terus kita diskusikan dengan bu 

guru, kita sikapi, kita ke himpaudi, kaya gitu itu. 

 

Wawancara kepada salah satu guru dari Strawberry, Bunda AD, Senin 11 Desember 

2017 (peneliti : P, guru : AD) 

 

1.  P : Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan anggota melalui kerja 

sama tim yang saling mendukung?  

AD : Emmm.... apa ya, setiap hari tu selalu ada evaluasi, ee ketika menemukan konflik ketika 

mengajar itu langsung diberikan solusi gitu, jadi e selalu ada perbaikan-perbaikan setiap 

harinya karena ada evaluasi. 

2.  P : Lalu,Teladan apa dari seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dalam hal 

menerapkan prosedur tim kerja? 

AD : Disiplin. 
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3.   P : Yang ketiga, Sejauh mana pemimpin berani mengambil resiko untuk meningkatkan 

keahliannya? Berikan contohnya! 

AD : Meningkatkan keahlian? 

P : Iya.. 

Ad : Eeee mengikuti, selalu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, diklat, trus lomba-

lomba juga, jadi yaa kalau ikut lomba kan kalah resikonya mungkin, terus kalau diklat sampe 

beberapa hari kaya kemarin ikut pcp sampe 5 hari berarti kan resikonya ya harus 

meninggalkan keluarga selama 5 hari, e harus apa, selama 5 hari itu meninggalkan PAUD tho 

tentunya, itu harus bisa eee menghandelkan kepemimpinan ke orang lain, gitu.  

4.  P : Lalu, Bagaimana cara pemimpin menstimulasi semangat bawahan untuk melihat 

pekerjaan mereka dari beberapa perspektif baru? 

AD : Gimana tadi mbak? 

P : Cara pemimpin menstimulasi semangat bawahan untuk melihat pekerjaan mereka dari 

beberapa perspektif baru? 

AD : Dengan memberikan contoh yaa kalau bunda Reni itu biasanya kalau pengen bunda-

bunda yang lainnya maju bunda Reni dulu yang melakukan. Jadi misalnya kaya diklat itu 

bunda Reni dulu yang maju. Setelah bunda Reni ikut diklat, baru bawahannya dikasih 

semangat dikasih stimulasi agar mau meningkat keahliannya. Lomba-lomba juga, kemarin 

bunda Reni ikut lomba yang apa, lomba inobel tahun 2016, tahun 2017nya saya diajak, bunda 

lainnya juga diajak tapi cuma saya yang maju kemarin, gitu.  

5.  P : Lalu, Bagaimana cara pemimpin mengembangkan bawahan pada tingkat kemampuan 

dan potensial yang lebih tinggi? 

AD : Dengan diikutkan diklat-diklat, gitu. Kepala sekolah kami selalu memotivasi kami 

untuk ikut diklat-diklat, seminar, workshop atau pelatihan-pelatihan. Eee apa, bisa cari diklat-

diklat yang gratis, karena e PAUD Strawberry kan income nya juga tidak terlalu banyak. Tapi 

kalaupun misal harus em mbayar, itu gimana caranya dicarikan. Jadi yang penting em SDM 

nya di PAUD Strawberry itu kualitasnya bagus-bagus walaupun harus mengorbankan biaya, 

gitu. 

6.  P : Lalu, Melalui cara apa pemimpin menurunkan visi atau misi kepada tim? 
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AD : Dengan cara evaluasi setiap hari terus em pembelajarannya setiap hari lalu em dari 

parenting. 

7.  P : Kemudian, berikan contoh pemimpin memotivasi bawahan untuk melihat kemampuan 

masing-masing sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan organisasi! 

AD : Emmm melihat potensi masing-masing? 

P : Iyaa. 

AD : Dengan memberikan contoh itu tadi ya mbak yaa, heem kayak kemaren bunda Reni tuh 

lihat saya seperti ada potensi ikut lomba, terus saya itu terus di stimulasi terus mbak, awal-

awal kan saya orangnya nggak PD an saaya pemalu, saya udah meh mundur-mundur gitu, 

terus sama bunda Reni ayo mbak kamu pasti bisa kamu bisa selalu seperti itu. Terus eee bisa 

apa, em memposisikan eee the right mind the right place gitu bunda Reni seperti itu.  

8.  P :  Kemudian, Berikan bukti bahwa pemimpin dipandang sebagai model peran! Jelaskan! 

AD : Paling sebagai model peran, yaa misalkan contoh ada seorang pemimpin yang nggak 

bisa mendengarkan bawahannya, jadi misal pemimpinnya terlalu saklek dengan apa yang 

sudah dia pegang gitu, misalkan ada em pendidikan itu padahal kan selalu ada 

perkembangan-perkembangan ya mbak ya, misalkan dulu, ada TK itu masih menulis, masih 

angka, padahal di penelitian yang sekarang ini di TK-TK itu jangan sampe hanya menulis dan 

membaca aja tapi sambil bermain dan belajar. Tapi kalo pemimpinnya itu sudah saklek 

seperti itu walaupun bawahannya memberikan, memberikan apa, ck, eee memberikan apa 

mbak namanya, eee keinginan bahwa seharusnya PAUD kita itu seperti ini, pemimpinnya 

nggak mau menerima yaa mau nggak mau semuanya jadi seperti itu gitu, termasuk bawahan-

bawahannya. Terus misalnya pemimpinnya itu tidak disiplin, datang sellau terlambat, 

otomatis bawahannya pun juga pasti juga seperti itu. 

P : Itu kalo dalam organisasi yaa bun, kalo dalam pribadinya? 

AD : Pribadinyaaa....eeee dalam hal apa ya? Kepribadian em maksutnya sifatnya gitu ya 

mbak ya? Eee dalam sederhananya saja misalnya dalam penampilan, dalam penampilannya 

saja kalau mislanya pergi ke PAUD, penampilannya kurang rapi, tentunya ee para guru-

gurunya juga akan eee apa ya, jadi dia gimana aku mau berpenampilan rapi kalau aku, 

sedangkan kepala sekolahku saja enggak, gitu. Terus murid-muridnya juga bisa mencontoh 

juga, gitu. Dalam hal pribadinya ya mbak ya, terus misal tidak bisa engolah emosi, jadi 
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misalkan ada murid yang tidak sengaja menendang bola di dalam ruangan terus memecahkan 

suatu barang, terus dia jadi marah-marah tidak bisa kontrol emosi dan disitu dia pasti akan jai 

contoh untuk, untuk, para guru-gurunya juga untuk anak didiknya. 

9.  P : Kemudian, menurut bunda, seorang pemimpin memerlukan motivasi yang 

inspirasional atau tidak? Jika iya sebutkan alasan, jika tidak sebutkan alasannya 

AD : Tentu, harus menjadi seseorang yang menginspirasi. Karena kalau dia hanya lempeng-

lempeng aja, gitu-gitu aja, e tentunya orang-orang disekitarnya juga tidak akan eee apa ya 

tidak akan termotivasi untuk bisa berkembang gitu, jadi dia seorang pemimpin harus bisa 

menginspirasi orang-orang yang ada disekitarnya. 

P : Kalau misalnya seorang pemimpin itu  termotivasi dari bawahan gimana bunda ? 

AD : Bisa juga. 

P : Nggak papa? 

AD : Nggak papa, karena menurut saya pemimpin itu tidak harus, tidak harus diatas, eee 

maksutnya harus lebih pintar, selalu lebih pintar dari bawahan, karena menurut saya kita itu 

slaing belajar, saling mengingatkan, sama-sama belajar gitu. 

10.  P :  Lalu, Berikan bukti bahwa pemimpin memberikan stimulasi intelektual bagi guru! 

AD : Stimulasi intelektual...... ya setiap hari dari evaluasi itu ya mbak ya menurut saya. 

Setiap hari ada evaluasi, ee setiap hari itu pemimpin selalu memberikan solusi-solusi yang 

dihadapi oleh bawahan-bawahannya, karena konflik-konflik yang sering dihadapi itu kan 

tentang pembelajaran-pembelajaran setiap hari, tentang cara menyikapi anak-anak, disitu em 

kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan stimulasi intelektualnya pasti bunda-bundanya 

hanya menyelesaikan konflik antar anak itu aja nggak bisa. Dalam pemberian tugas, kepala 

sekolah kami itu jelas mbak. Menurunkan visi misi dan tujuan sekolah kepada guru-guru itu 

jelas. Kalau jelas, guru-guru pasti paham dan hasil yang akan dicapai dari tujuan sekolah 

pasti sampai. Untuk mendelegasikan tugas, misalnya ketika kepala sekolah harus 

meninggalkan PAUD selama beberapa hari gitu, itu tugas apa yang harus dilakukan oleh guru 

sebagai pengganti kepala sekolah juga jelas. Dan beliau tidak sembarangan memberikan 

tugas. Dilihat dulu kemampuannya, latar belakangnya guru ini sudah pernah melakukan tugas 

seperti atau belum, kalau belum pernah dan ada kesalahan pasti kepala sekolah kami 

memaklumi karena itu memang proses. Tapi selalu ada evaluasi supaya kedepannya jadi 
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lebih baik. Dan misalnya, kepala sekolah mengikuti lomba A, itu semua guru diajak untuk 

membantu, jadi semua guru itu tahu apa yang harus dilakukan ika mengikuti lomba seperti 

ini, kemudian tahun berikutnya jika semua guru sudah tahu baru diikutkan lombanya. 

11.  P : Kemudian, berikan bukti bahwa pemimpin berperan sebagai penasehat bagi individu 

dalam suatu institusi! 

AD : Penasehat bagi individu? 

P : Iyaa. 

AD : Emmmmm.... dengan apa ya mbak, evaluasi, dengan evaluasi setiap hari itu bisa 

menemukan suatu masalah ketika terjadi sesuatu ketika evaluasi langsung ditegur kemudian 

diberikan nasehat-nasehat. Di sekolah kami itu setiap hari diadakan evaluasi mbak, setiap 

selesai pembelajaran pasti selalu ada evaluasi. Nah, dengan adanya evaluasi itu, kita sharing 

semua masalah yang guru-guru temui, baik itu temtang pembelajaran, menangani anak, 

maupun masalah antar guru dari yang umum hingga pribadi. Disitulah kepala sekolah kami 

sekaligus menjadi penasehat mbak. 

P : Kalau untuk itu bunda, kalau misalnya untuk masalah pribadi ? 

AD : Masalah pribadi.... 

P : Misalnya nih, guru A kok sering terlambat, nah itu caranya bunda RN untuk menasehati 

itu bagaimana ? 

AD : Caranya menasehati, awalnya bunda Reni memberikan contoh dulu, memberikan 

contoh dulu, kemudian nggak langsung, nggak langsung apa mbak? Nggak langsung di judge 

gitu engga ya, itu dulu pernah kejadian, bunda-bundanya itu serngterlambat termasuk saya, 

itu, caranya bunda Reni menegur itu gini, eee kenapa yaa kok anak-anak itu yang biasanya 

datang setengah 8 itu sudah datang, akhir-akhir ini kok anak-anak jam 8 jam 8 seperempat 

baru datang, kenapa ya gitu, terus ketika anak-anak datang kok guru-gurunya nggak nyambut, 

tapi malah sibuk nyiapin mainan, gitu. Kenapa ya... nah dari situ guru-gurunya jadi 

instropeksi, oh iyaya karena saya. Jadi tidak langsung di judge kamu,kesalahn kamu 

terlambat, kamu nggak boleh gini gini besok lagi nggak boleh gini gini seperti itu, jadi 

dengan cara yang halus.  
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12. P : Lalu berikan bukti bahwa pemimpin membantu para anggota dengan mengembangkan 

dan menjaga kultur sekolah yang kolaboratif dan profesional 

AD : Kultur sekolah yang? 

P : Kolaboratif dan profesional 

AD : Maksutnya gimana ya mbak ya? 

P : Ee misalnya gini bunda, eee kalau misalnya bunda-bundanya itu belum tahu tentang 

sentra gitu misalnya, belum tahu tentang sentra itu nah bunda Reni itu membantu gimana 

guru-gurunya itu bisa tahu tentang sentra tapi tetap dalam visi misi sekolah, tapi em itu 

bunda, maksutnya kan ada inovasi baru tuh jadi di mix and match gitu 

AD : E itu caranya eee apa tidak semua guru kan baru, jadi ada guru yang sudah terdahulu, 

jadi guru yang baru ini dibiarkan terlebih dahulu, jadi guru pendamping, dibiarkan melihat 

guru yang sudah mengetahui tentang hal baru tersebut, lalu setelah itu gurunya yang baru 

diberi kesempatan diikutkan diklat, diikutkan pelatihan-pelatiahn sperti itu.  

13. P : Kemudian menurut bunda, perlukah pemimpin membantu perkembangan 

pengembangan guru? Jika iya berikan alasan, jika tidak berikan alasannya 

AD : Tentu, harus. Harus membantu perkembangan karena kalau tidak membantu 

perembangan tidak memfasilitasi eee pasti tidak akan berkembang gitu. Saya berikan contoh 

teman saya, teman saya itu di bekerja di suatu PAUD dimana kepala sekolahnya seperti yang 

saya ceritakan itu tadi saklek. Dia kemarin itu ada diklat dasar, dia sebenarnya sudah sarjana 

PAUD, tapi dia masih ingin belajar lagi, dia ijin sama kepala sekolahnyatidak diijinkan, 

kepala sekolahnya bilang, lahh mbak, kowe ki wis sarjana PAUD ra perlu melu-melu diklat 

dasar, padahal yang namanya pendidikan itu kan terus ada penelitian-penelitian baru tho 

mbak, ada yang baru pastinya, nah itu ya akhirnya tidak diijinkan dengan kepala sekolah, 

artinya kan tidak berkembang , ee pembelajaran di TK tersebut ya begitu-begitu saja tidak 

ada yang baru, gitu.   

14.  P : Yaakk, pertanyaan yang terakhir, Berikan bukti jika pemimpin membantu 

memecahkan masalah bersama-sama secara efektif! 

AD : Emmmm jadi kasih contoh konfliknya gitu yaa mbak? 

P : Iyaa.  
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AD : Emmm apa ya? Waktu itu, waktu kak dika dan teman-teman di PAUD, nah itu kan 

dipasrahkan sama bunda Dyah semuanya, nah sedangkan bunda Dyah dalam hal 

kepemimpinan memang masih baru, dan waktu itu memang sedang sangat-sangat kacau 

bundanya, termasuk saya masih sering datang terlambat, nah dari situ ketika kakak-kakak 

sudah selesai bunda Reni langsung memberikan evaluasi, disitu bunda Reni bilang bahwa 

kita disini tidak sendiri-sendiri kita ini satu tim jadi bagaiman caranya kita itu bekerja sama 

tanpa menyalahkan satu smaa lain, kita harus sama-ssma membangun strawberry kita ini satu 

tim ini membawa nama baik strawberry, gimana jadinya nanti aklau, ee kakak-kakak itu 

menceritakan kalau strawberry itu bagus tapi ternayta bunda-bundanya masih ada yang 

terlambat, dan lain-lain seperti ini apa jadinya, nah dari situ ee bunda-bunda jadi menyadari 

aklau kita ini memang harus punya prioritas gitu, kita memang pekerjaan utama kita memang 

ibu rumah tangga, tapi ada baiknya kita itu belajar memprioritaskan sesuatu. Okelah , kita 

sebagai ibu rumah tangga itu nomer satu memang rumah, tapi bagaimana caranya setengah 8 

itu kita sudah sampai di PAUD, belajar seperti itu. Itu contohnya bisa membantu 

menyelesaikan masalh 

Wawancara kepada kepala sekolah dari TK Eben Haezer, Ibu TR, Kamis 07 

Desember 2017 (peneliti : P, kepala sekolah : TR) 

1.  P : Apakah anda termasuk pemimpin yang memelihara dan melanjutkan status quo dalam 

organisasi? 

TR : Iya... 

2.  P : Bagaimana mengelola model individual dalam manajemen? 

TR : Emmm... dengan guru-guru kami mengadakan supervisi, supervisi kelas, terus kami ada 

evaluasi, kemudian ada diskusi. Kalau ada masalah ya kita pecahkan bersama-sama, mencari 

jalan keluar yang, yang terbaik lah yaa pastinya. Jadi setelah itu kami mencoba melakukan 

yang terbaik sesuai dengan apa yang didiskusikan. Jadi, istilahnya saya menggunakan hak 

proregativ saya, tetapi tidak otoriter. 

3.  P :  Lalu, apa saja yang melandasi anda dalam membangun visi sekolah? 

TR : Yaa, saya harus melihat kekuatan, analisis suot yaa, itu yang menjadi dasar saya 

membangun visi dan misis sekolah. Oh satu lagi, dasarnya firman Tuhan karena diisni 

sekolah kristen. 
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4.  P : Lalu, bagaimana menjabarkan visi menjadi misi yang jelas sehingga dapat tercapai? 

TR : Yaa tentu kita memahami terlebih dahulu visi kita apa, lalu kita mendiskusikan itu, 

kemudian melihat dari, dari pedoman kita firman Tuhan analisis swot tadi, lalu kita jabarkan 

jadi misi, turun ke tujuan lalu turun lagi ke pembelajaran. 

5.  P : Yang nomor  5, bagaimana menggagas visi yang harus dan dapat diraih dalam 

organisasi? 

TR : Yaa, eee untuk pembuatan visi sendiri, itu kita duduk bersama, lalu seperti yang saya 

katakan diatas bahwa kita berpedoman kepada firman Tuhan dan analisis swot, lalu kita 

mendiskusikan itu, eee memahaminya ya dengan bersama-sama, duduk bersama-sama itu tadi 

berbincang-bincang, menyampaikan visi secara jelas, lalu kita akan bersama-sama ee 

memahaminya dalam diskusi, dalam rakor kita, seperti itu. 

6.  P : yang nomer  6, bagaimana merumuskan tujuan yang dapat dijadikan panduan bagi 

anggota dalam bekerja? Jadi nanti, ee guru itu mau melakukan sesuatu itu, guru melihat dari 

tujuan, nah seperti itu. 

TR : Yaa, selain kita membentuk atau membuat visi misi tujuan, kita kan ada SOP. SOP itu 

tidak lepas dari tujuan, visi dan misi yang sudah kita buat. Jadi semua yang kita lakukan itu, e 

menuju kepada visi misi, jadi kepada guru ya, semuanya kita, pokoknya kita memastikan 

dulu guru itu paham dengan visi, misi dan tujuan, lalu mereka menjabarkannya di dalam 

pembelajaran. 

7.  P : Lalu apa usaha yang dilakukan anggota untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonalnya? 

TR : Kami adakan workshop, kami adakan diklat, kami adakan seminar, jadi biasanya 

yayasan itu membuat kaya ee diklat kepada guru-guru sebagai motivasi, dan sebagainya. Lalu 

setiap unit, kami kan ada SD ada SMP ada TK , nah masing-masing unit, khususnya dalam 

hal ini TK, TK akan sendiri, em apa anmanaya, peningkatannya ya mealui workshop itu tadi, 

workshop , seminar, diskusi dan sebagainya. 

8.  P : Kemudian, setuju atau tidak jika seorang pemimpin harus mempercayai staf pengajar? 

Jika iya berikan alasannya, jika tidak berikan alasannya! 
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TR : Oh harus, kalau bagi saya, saya harus percaya. Kalau tidak mosok saya bekerja sendiri, 

ndak mampu lah. 

9 . P : Lalu bagaimana cara anda dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan merangsang 

motivasi staf pengajar? 

TR : Yaa, emmm sebagai seorang pemimpin kan harus mengetahui kemampuan masing-

masing, mengetahui kekuatan kelemahan masing-masing guru, nah ketika saya melihat ada 

kekuatan di salah satu guru ya masing-masing guru kan kekuatannya masing-masing, nah di 

kekuatan itu saya memberikan tugas di passion mereka, nah itu enumbuhkan rasa percaya diri 

mereka. 

10.  P :  Lalu, apa yang anda lakukan jika anda sedang mengalami masa kritis yang penuh 

dengan tekanan? 

TR : Ohh saya disini memang tidak ada wakil kepala sekolah, tapi saya punya tim. Jadi ada 

tim kurikulum, kalo SMP mungkin tim kesiswaan kali yaa, jadi kita bentuk tim-tim 

ekstrakulikuler, tim kurikulum, bahasa inggris, bahasa jawa. Nah di tim-tim itulah yang 

menjadikan saya apa ya, menjadi saya kuat termotivasi lagi, ya jadi saya seperti itu, punya 

tim-tim walaupun tidak punya wakil kepala sekolah. Jadi ketika saya kritis dimana dulu? 

P : Itu di lembaga yaa? 

TR : Nah kalau secara umum memang saya ada, ada kaya mentor disini. 

P : Oh gitu... 

TR : Heem, tapi kalo kritisnya tentang kurikulum saya mengambil tim kurikulum. 

11.  P :  Lalu, menurut anda, ukuran efektivitas kerja seorang kepala sekolah dapat dilihat 

melalui apa? 

TR : Yaa kalau program tercapai, sesuai dengan tujuan, kemudian semuanya berjalan lancar, 

tidak  ada masalah, lihat lulusannya, outputnya bagus, sudah efektif. 

12.  P : Kemudian,  apa yang anda lakukan jika terdapat guru atau staf lainnya yang 

menghambat upaya mencapai tujuan sekolah? 
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TR : Saya mengadakan pendekatan, menjelasakn kembali visi misi dan tujuannya, ee setelah 

saya melakukan pendekatan , masalah yang dihadapi apa, kendalanya apa, lalu kita temukan 

inti dari permasalhannya, lalu kalau sudah ketemu intinya kan bisa dipecahkan. 

P : Kalau misalnya sudah diberikan pendekatan oleh bu Tri tetap menghambat buk ? 

TR : Saya ada atasan, perama saya ke mentor dulu, jadi, kok pendekstan tidak berhasil saya 

ke mentor dulu, jadi saya tidak bekerja sendiri, bagi saya guru-guru semua yang ada disini itu  

adalah tim saya, saya tidak bisa bekerja sendiri, jadi mentor saya itu yang nomer satu ketika 

saya tidak bisa menangani. Lalu setelah memang betul-betul tidak bisa ditangani ya yayasan. 

P : Setelah itu keputusannya ada pada yayasan ya buk? 

TR : Iyaa. 

13.  P :  Kemudian, bagaimana cara anda menunjukkan sikap peduli terhadap staf pengajar 

baik di lembaga maupun di rumah? 

TR : Banyak... (tertawa) 

P : Contohnya buk? 

TR : Yaa sepertinya klise tapi ini bentuk empati, gitu gitu tuh kan dibutuhkan. Empati, 

memahami kesulitan mereka,seperti misalnya sakit, lalu  ee saya memperhatikan , lalu saya 

dekati lalu ketika harus pulang ya pulang saja, tugasnya bisa dibantu oleh teman yang lain. 

P : Itu kalau di lembaga, kalau kepedulian waktu di rumah buk? 

TR : Ya saya juga memperhatikan keluarga mereka.  

14.  P :  Lalu, menurut anda, apakah seorang kepala sekolah memerlukan ambisi? Berikan 

alasannya dan jelaskan ambisi seperti apakah yang diperlukan! 

TR : Perlu. Ambisi itu oerlu. Kalau tidak ada ambisi, em tidak ada inovasi jadi butuh ambisi, 

tapi jangan jangan sesuatu kalau terlalu kan ndak bagus. Jadi sesuai porsinya, ambii itu perlu 

bagi saya.  

P :Ssesuai kemampuan yaa buk? 

TR : He’eh. Jadi kalau nggak ada ambisi nggak maju sekolahnya, karena, visi misi bisa 

dicapai kalau ada ambisi. 
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15.  P :Lalu, bagaimana cara anda mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah 

anda tetapkan kepada staf pengajar? Jadi bu Tri membuat sebuah keputusan A, kemudian bu 

Tri itu bagaimana caranya mengimplementasikan supaya guru itu juga ikut mnyetujui 

keputusan yang dibuat bu Tri. 

TR : Memang kedisiplinan itu kan dibutuhkan, sebagai tanggung jawab entah itu guru, entah 

itu staf. Betul memang itu contoh, dan kadang-kadang orang tuh kan punya em punya 

berbeda-beda,  ada kan orang yang bahasa jawanya diulati gitu tau, ada meskipun yang sudah 

dicontoh, saya datang pagi, ada saja yang masih terlambat, ada yang tidak tahu. Nah biasanya 

yang saya lakukan adalah lihat dulu, biasanya ini terlambat kok tidak terlambat, nah ini saya 

mengadakan pendekatan lagi,  kenapa terlambat. Kalau memang itu bisa ditolransi, oke. Tapi 

kalau keterlambatan itu dalam bentuk ketidak disipliann oleh karena alasan yang tidak masuk 

akal, ya itu sudah ada pembinaan biasanya,  pembinaan satu kali, dua kali, katakanlah tiga 

kali sampai saya, em ini belum pernah terjadi sih disini, tetapi saya punya pemikiran kalau 

memang orang seperti itu berarti sudah tidak bisa diatur dong. Bearrti kita harus duduk 

bersama bukan hanya dengan saya,  

16.  P : Lalu, Menurut anda, seorang kepala sekolah memerlukan konsistensi atau tidak? Jika 

iya berikan alasannya,jika tidak berikan alasannya! 

TR : Konsistennya dalam hal apa ini? 

P : Dalam hal pekerjaan misalnya aturan. 

TR : Oh iyaaa, harus konsisten. Kalau tidak konsisten mereka bagaiaman, tidak bisa percaya 

dengan apa yang saya putuskan,  apa yang jadi hal-hal yang keluar dari mulut saya. Harus 

konsisten. 

17.  P : Kemudian, menurut anda apa manfaat sikap terbuka sebagai seorang pemimpin? 

TR : Keterbukaan itu bagi saya penting,  karena dengan keterbukaan itu komunikasi berjalan 

dengan baik, efektif, dan  mungkin bisa saling memahami  dan mempercyai. Kterbukaan  itu 

bagi saya penting banget. 

18.  P : Lalu, menurut anda, perlu atau tidak seorang kepala sekolah memiliki jati diri yang 

tinggi? Jika iya berikan alasannya, jika tidaka berikan alasannya! Dan berikan contoh jati diri 

yang tinggi! Misalnya begini buk,  jati diri yang tinggi disini misalnya, orang-orang itu 
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menilai sekolah TK Eben Haezer itu sebagai sekolah yang bonafit dikarenakan  orang-orang 

melihat sikap darikepala sekolahnya. 

TR : Jati diri itu perlu dibangun, karena orang itu pertama  menilai kan dari luar, akalu sudah 

kenal bisa melihat pribadinya. Seperti itu lho, seperti iklan AXE (tertawa) jadi bagi saya itu 

penting. Tapi jangan terlalu, terlalu jaim itu kan juga nggak baik kan, terlihat sombong, 

malah yang pertama dinilah amlah nggak bagus. Jadi, jati diri perlu tapi segala sesuatu itu 

kalau terlalu tidak bagus. 

19.  P : Kemudian, bagaimana cara anda memperoleh evaluasi kinerja yang bisa digunakan 

sebagai introspeksi diri? 

TR : Yaa, jadi kami ada supervisi. Seprvisi ada item-item untuk daftar penilaian di P3. Nah 

dari supervisi,  lalu bisa melihat kinerja, dari supervisi kami bisa melihat bagaimana dia  eeee 

ada di depan kelas di depan anak-anak. nah, ketika supervisi selesai kan ada penilaian tuh, 

nah dari situ bisa diadakan introspeksi. Ditambah ada penilaian kinerja guru. 

20.  P :  Lalu, menurut anda, sikap apa yang diperlukan seorang pemimpin dalam mengambil 

keputusan ketika terdapat suatu masalah? 

TR : Hhhhh (menghela nafas lalu tertawa).  Masalah itu entah besar atau kecil sellau ada 

setiap hari, tetapi ketika kecil  bisa penanganannya tentu lebih mudah yaa, tapi aklau sudah 

yang harus membutuhkan pemikiran yang gimana  ya memutuskannya itu kan istilahnya kan 

tidak grusa-grusu, apa itu sembarangan. Jadi memang harus banyak pertimbanagn. Saya kira 

em  maslahnya harus apa dulu, dilihat dulu masalahnya, akalu  memang masalahanya itu 

perlu waktu,  diputuskannya tidak segera,  harus ada pendekatan , harus  ada smaa-sama 

berbicara, intinya aklau saya itu , saya tidak suka otoriter.  Lebih ke demokrasi tetapi sedikit 

toleransi, karena akalau banyak toleransi itu juga nggak bagus, jadi aklau memutuskan 

sesuatu saya tidak  cepat-cepat memutuskan, ketika itu memang harus diputuskan saat itu ya 

lihat dulu masalahnya. Jadi,  kalau memutuskan  saya melihat dulu masalahnya, seperti itu. 

21.  P :  Yang terakhir, bagaimana cara anda dalam menyikapi guru jika guru tersebut 

melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya? 

TR : Oh saya tidak langsung, apalagi di depan anak-anak, nggak mungkin itu. Depan anak-

anak, depa orang tua murid.  Saya lihat dulu kesalahannya, biasanya saya panggil, saya 

tanyakan kenapa seperti itu,  nah dari situ nanti saya bisa mengambil apa namnaya, langkah-
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lamgkah seperti itu. Jadi intinya saya kalau menegur guru tidak di depan kelas tidak di depan 

orang lain. saya lebih ke person, supaya tidak menyinggung. 

 

Wawancara kepada salah satu guru sekolah dari TK Eben Haezer, Miss EL, Kamis 07 

Desember 2017 (peneliti : P, guru : EL) 

1.  P : Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan anggota melalui kerja 

sama tim yang saling mendukung?  

EL :  Kalau memberdayakan anggota sbeneranya kepala sekolah kami apa ya...orangnya 

cukup demokratis dan memberi banyak ruang untuk kami berkreatifitas dan karena satu kelas 

kan tim teaching, dua orang mengajarnya jadi disitu dieksplore kemampuan kami, gitu.yaa 

apa memberi banyak kebebasan sih, nggak ada batasan-batasan yang membatasi. 

2.  P : Lalu teladan apa dari seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dalam hal 

menerapkan prosedur tim kerja? 

EL : Karena kan, apa ya kalau ditempat kami itu jadi pemilihan kepala sekolah itu setiap 4 

tahun sekali. Jadi bu Tri itu pernah jadi guru, jadi juga pernah merasakan jadi tim teaching 

memang kami sudah saling belajar sih selama menjadi guru disini semua saling belajar, gitu. 

P : Contohnya itu buk, contohnya prosedur kerja dari bu Tri yang bisa dicontoh guru itu apa? 

EL : Oleh saya? 

P : Iyaa.. 

EL : Kebetulan kami juga pernah di sentra yang sama, tim teaching gitu. Yaa saya banyak 

belajar dari beliau menangani anak-anak, kan saya masih junior disini, beliau lebih senior, 

terus saya tahu gimana sih eee meng-handle anak dalam satu kelas, menemani partnernya 

ketika bekerja, gitu, saya juga banyak belajar dari beliau seperti itu, gitu.  

3.  P : Lalu sejauh mana pemimpin berani mengambil resiko untuk meningkatkan 

keahliannya? Berikan contohnya! 

EL : Dia mengambil resiko, yaa ikut nganu sih, ikut apa namanya, banyak pelatihan, gitu. 
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4.  P : Lalu bagaimana cara pemimpin menstimulasi semangat bawahan untuk melihat 

pekerjaan mereka dari beberapa perspektif baru? 

EL : Ohhh biasanya kalau kami ada itu, apa namanya, eeee jadi kepala sekolah dateng 

melihat pembelajaran di kelas gitu, kaya penilaian, memang berkala, jadi setiap saat ada itu 

apa namanya...eeee...untuk menilai kinerjanya guru itu kan kepala sekolah dateng, memang 

berkala beberapa bulan sekali ada, satu semester berapa kali gitu untuk meninjau. 

5.  P : Kemudian bagaimana cara pemimpin mengembangkan bawahan pada tingkat 

kemampuan dan potensial yang lebih tinggi? 

EL : E kalau mengembangkan sebetulnya karena kami sistemnya sentra dan sentra itu kan 

setiap sentra dipegang oleh ee 2 guru ya tim teaching itu tadi.ee kemudian kan ada rolling itu 

tadi sehingga  misalnya saya di tahun ini sampe 3 tahun saya pegang sentra messing, 

kemudian nanti di rolling lagi saya pindah di sentra drama atau di sentra balok itu kan jadi 

kemampuan kami berkembang. Jadi kemampuan tidak berkutat di balok saja atau di drama 

saja gitu, biasanya gitu. 

6.  P : Lalu melalui cara apa pemimpin menurunkan visi atau misi kepada tim? 

EL : Kalau itu kami biasa ada semacam kaya koordinasi yaentah itu rakor eee itu satu bulan 

sekali, terus setiap hari ada evaluasi kalau hari ini ada kejadian apa, kemudian sebelum 

menyusun program tahunan kami juga berkumpul, mengevaluasi kurikulum, membuat 

kegiatan-kegiatan apa yang menjadi puncak temanya, gitu. 

7.  P : Yang nomor 7, berikan contoh pemimpin memotivasi bawahan untuk melihat 

kemampuan masing-masing sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan organisasi! 

EL : eeee ya tadi seperti tadi sama ya memotivasi eee banyak sih, ya kaya kami sering diskusi 

gitu. Kalau biasanya ada evaluasi penutupan di siang hari, hari ini ada kejadian apa ya kami 

saling sharing, terus ee kemudian kalau misalnya ada masalah ya kami dateng ke bu Tri, nanti 

kepala sekolah juga akan memberi apa yaaaa pandangan, terus biasanya pelaksanaannya 

gimana gitu, terus jadi nggak  ada masalah yang melibatkan guru dengan pihak luar pasti 

kepala sekolah bisa membimbing kami, dan itu membuat kami ee merasa aman gitu bekerja 

di sisni, gitu. 

8.  P : Lalu berikan bukti bahwa pemimpin dipandang sebagai model peran! Jelaskan! 
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EL : Ya sebetulnya nggak sadar yaa kalau itu karena memang itu sudah dilakukan sehari-hari, 

jadi ya itu apa namanya, karena kami saling melihat, saling memberi umpan balik gitu, jadi 

mau tidak mau otomatis kami mencontoh gitu. Saling mencontoh satu sama lain, gitu.  

P : Dalam hal apa buk contohnya? 

EL : Dalam hal pembelajaran, gitu itu. Kalau ada yang punya inovasi baru, misalnya yang 

mudamuda kan punya inovasi baru, nah itu memang saling mencontoh. Jadi tidak sekedar 

yang muda mencontoh yang tua tapi yang tua juga mencontoh yang muda.  

9.  P : Kemudian, menurut anda, seorang pemimpin memerlukan motivasi yang inspirasional 

atau tidak? Jika iya sebutkan alasan, jika tidak sebutkan alasannya 

EL : Ya pasti, heem. Karena kan, ee untuk seorang guru terutama guru PAUD kan juga harus 

mengikuti perkembangan jaman, jadi klau kita punya sosok pemimpin yang inspirasional, 

mau maju, mau update lah istilahnya, kita kan jadi e ada apa ya namanya, ada semangat, 

organisasinya juga semakin berkembang, gitu, pembelajarannya nggak stagnan kaya yang 

dulu-dulu, model pembelajarannya nggak kuno, gitu. 

10.  P : Lalu, berikan bukti bahwa pemimpin memberikan stimulasi intelektual bagi guru! 

EL : kami sering mendatangkan kaya narasumber gitu, kaya kemarin untuk kurtilas itu salah 

satunya ya sebelum kami mulai untuk masuk belajar mulai mencoba untuk melaksanakan 

kurtilas, kami emmanggil orang yang benar-benar mengerti kurtilas untuk ya istilahnya jadi 

narasumber kami, kami bisa bertanya, kami diberi materi jadi ketika kami melaksanakan pun 

kami punya dasar, gitu. 

11  .P : Kemudian, berikan bukti bahwa pemimpin berperan sebagai penasehat bagi individu 

dalam suatu institusi 

EL : Kalau bukti susah ya mbak ya, jadi karena kami mengalami sendiri, gitu, jadi setiap kali 

ada apa-apa memang datengnya ke kepala sekolah, gitu. tapi yang berkaitan dengan 

pembelajaran atau lembaga. 

12.  P : Lalu, berikan bukti bahwa pemimpin membantu para anggota dengan 

mengembangkan dan menjaga kultur sekolah yang kolaboratif dan profesional 

EL : Ya buktinya ya apa yang terjadi sekarang. Kan apa namnya, budaya di sekolah 

istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan itu masih berjalan sampai saat ini. 
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P : Contoh sering membantunya melalui apa buk? 

EL : eeee mungkin pembinaan, bisa. 

13.  P : Kemudian, menurut anda, perlukah pemimpin membantu perkembangan 

pengembangan guru? Jika iya berikan alasan, jika tidak berikan alasannya 

EL : Iyaa, karena kaya pengembangan guru itu kan kita misalnya butuh untuk ikut seminar 

atau workshop seperti itu, lha kalau kepala sekolahnya nggak mengijinkan kan kami nggak 

bisa, seperti itu. 

14.  P : Kemudian, pertanyaan terakhir, berikan bukti jika pemimpin membantu memecahkan 

masalah bersama-sama secara efektif! 

EL : Buktinya ya kalau ada masalah kami sering rapat dulu. Kalau bukti nyata yaa gimana 

yaa klau kaya gitu (tertawa), apa namanya, intinya ketika kami punya masalah, bu Tri pasti 

mencari solusi bersama, gitu. 
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