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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta telah dianalisis 

data-data yang ada, maka dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru 40 Pekanbaru belum optimal, hal ini dapat dilihat bagaimana 

pelaksanaan rekrutmen guru honor oleh kepala sekolah belum sepenuhnya 

melaksanakan rekrutmen guru honor sesuai dengan fungsi manajemen. 

Kepala sekolah sudah cukup efektif dalam memberikan kontribusinya, 

namun prosedur pelaksanaannya belum sistematis. Hal ini dapat dilihat 

dari keseluruhan tugas dalam pelaksanaan rekrutmen tertumpu kepada 

kepala sekolah yang seharusnya kepala sekolah bisa memberikan 

wewenang kepada bagaian personalia atau membentuk panitia rekrutmen. 

2. Pelaksanaan rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

40 Pekanbaru 40 Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor pendukung dan 

penghambat sebagai berikut:  

a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen guru honor yaitu adanya 

kemauan yang kuat dari pihak sekolah untuk melaksanakan rekrutmen.  
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b. Faktor penghambat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu internal dan 

eksternal.  

Faktor penghambat internal pelaksanaan rekrutmen yakni kepala 

sekolah belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan 

rekrutmen yang lebih baik mereka bekerja ia bekerja hanya dengan 

pengalaman. Faktor penghambat eksterrnal terkadang calon guru 

tersebut belum memenuhi syarat dan masih kurangnya fasilitas 

pendukung dalam pelaksanaan rekrutmen guru di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah hendaknya membangun kerjasama yang baik dengan pihak 

personalia dan para guru demi tercapainya pelaksanaan rekrutmen yang baik 

dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

2. Pihak personalia harus lebih selektif dalam pelaksanaan rekrutmen dan tidak 

terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari hal apapun. 

3. Pihak sekolah hendaknya melaksanakan evaluasi secara khusus tentang 

pelaksanaan sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 40 Pekanbaru agar bisa diketahui sisi kekurangan yang perlu 

diperbaiki di kemudian hari untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. 
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4. Pihak sekolah hendaknya harus menggali pengetahuan lebih dalam tentang 

pelaksanaan rekrutmen guru. 

 

 


