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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan 

di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi Kepala Sekolah dalam Merekrut Tenaga Pendidik dan  

Kependidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau yaitu dengan 

melakukan: 

a) Pembuatan perencanaan rekrutmen, dengan melaksanakan 

1) menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan tenggang waktu 

pemenuhan kebutuhan, 

2) memproyeksikan daftar untuk mencapai tujuan akhir berdasarkan 

prediksi kekosongan jabatan; 

b) Kepala sekolah menyusun strategi rekrutmen dengan melaksanakan 

1) identifikasi pegawai yang akan direkrut, 

2) menentukan tempat sumber-sumber rekrutmen dan 

3) memilih waktu pelaksanaan rekrutmen; 

c) Kepala sekolah mencari pelamar-pelamar kerja dengan melakukan 

1) mencari pelamar kerja dari internal lembaga, 

2) mencari pelamar kerja dari eksternal lembaga, 

3) memutuskan daya tarik apa yang harus ditawarkan; 

d) Kepala sekolah menyisihkan pelamar-pelamar yang tidak cocok dengan 

menyisihkan pelamar yang tidak memenuhi syarat; dan kemudian 



 

 

 

95 

 

 

 

e) Pengumpulan data pelamar dengan melakukan 

1) memproses informasi pelamar dan mengorganisasikannya dan 

melakukan 

2) pemberitahuan atau pengumuman kelulusan kepada pelamar.  

2. Faktor yang mempengaruhi strategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga 

pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau, yaitu: 

a) Faktor organisasional dengan indikator yang mempengaruhi seperti: 

1) kebijaksanaan promosi dari dalam organisasi; 

2) kebijaksanaan tentang imbalan; 

3) kebijaksanaan tentang imbalan; 

4) rencana Sumber daya manusia; 

b) Faktor kebiasaan pencari tenaga kerja dimana kebiasaan yang tidak 

dapat diubah oleh tenaga kerja yang kembali terulang dilakukan; 

c) Faktor kondisi eksternal (lingkungan) dengan indikator yang 

mempengaruhi seperti: 

1) tingkat pengangguran yang tidak menentu; 

2) kedudukan lamaran yang sama di buka oleh organisasi yang lain; 

3) langkahnya keahlian atau keterampilan pelamar; 

4) proyeksi angkatan kerja; 

5) peraturan undang-undang di bidang ketenaga kerjaan. 
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B. Saran  

Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan tentang 

starategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidik dan kependidikan 

yang dilakukan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau:  

1. Kepada peneliti selanjutnya merekomendasikan untuk meneliti tentang 

meningkatkan mutu sekolah dengan rekrutan tenaga pendidikan yang 

berkualitas. 

2. Kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau agar 

meningkatkan strategi dalam merekrut tenaga pendidikan disekolah 

3. Kepada pembaca disampaikan dari hasil penelitian, sangat berpengaruh 

profesionalnya kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidikan untuk 

peningkatan mutu sekolah. 

  


