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SSTTUUDDII  KKIINNEERRJJAA  KKEEPPAALLAA  SSEEKKOOLLAAHH  

((AAnnaalliissiiss  PPeennggaarruuhh  FFaakkttoorr  RReekkrruuttmmeenn,,  KKoommppeetteennssii,,  ddaann  SSiisstteemm  KKoommppeennssaassii  tteerrhhaaddaapp  KKiinneerrjjaa  

KKeeppaallaa  SSMMPP  ddaann  DDaammppaakknnyyaa  tteerrhhaaddaapp  KKiinneerrjjaa  SSeekkoollaahh  ddii  KKaabbuuppaatteenn  GGaarruutt))  

OOlleehh::  BBuuddii  SSuuhhaarrddiimmaann 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertitik tolak dari masalah apakah rekrutmen, kompetensi, dan sistem 

kompensasi berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah. Penelitian ini juga akan mengkaji 

sejauh mana faktor kinerja kepala sekolah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sekolah. 

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi kepala sekolah terhadap kinerja 

kepala sekolah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey penjelasan (exploration survey method) 

dengan pendekatan kuantitatif melalui hubungan kausal dengan teknik analisis jalur (path 

analysis). Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data yaitu angket. Populasi 

penelitian ini yaitu seluruh kepala SMP Negeri yang ada di Kabupaten Garut, sebanyak 110 

orang kepala sekolah, yang tersebar di delapan rayon. Sampel peneltiannya sebanyak 52 

kepala sekolah. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik cluster sampling 

(area sampling). Teknik cluster sampling digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama 

menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada 

daerah itu secara sampling juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh rekrutmen, 

kompetensi, dan sistem kompensasi terhadap kinerja kepala sekolah sangat tinggi. Yang 

paling tinggi pengaruhnya dari tiga variabel tersebut yaitu kompetensi. Begitu pula pengaruh 

kinerja kepala sekolah terhadap kinerja sekolah sangat tinggi. 

 

Kata Kunci: Rekrutmen, Kompetensi, Sistem Kompensasi, Kinerja Kepala Sekolah, dan 

Kinerja Sekolah 

PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. 

Pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara pada sekolah melalui pembelajaran. 

Kepala sekolah sangat berperan dalam menggerakan berbagai komponen di sekolah sehingga 

proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik.  

Lebih lanjut menurut Elmore (2006), Friesen & Jacobsen (2009), Hattie (2009), 

Leithwood (2007),  dan Marzano (2006) yang dikutif Dharma (2010) peran kepala sekolah 

pada abad 21 lebih banyak berpartisipasi pada pembelajaran, yaitu 91%. Hal ini menunjukan 

bahwa kepala sekolah punya andil cukup besar dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. Dengan demikian meningkatkan kompetensi kepala sekolah mutlak harus dilakukan. 

Departemen Pendidikan Nasional baru-baru ini melakukan uji kompetensi kepala 

sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Kompetensi Kepala Sekolah. Setelah diadakan uji kompetensi, hasilnya dari 250 ribu kepala 
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sekolah di Indonesia sebanyak 70% tidak kompeten. Berdasarkan hasil uji kompetensi, 

hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. Padahal 

dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik 

(Depdiknas, 2008). 

Menurut Dharma (2008) banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar, 

kondisi ini tidak lepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku 

saat ini. Lebih jauh Dharma mengatakan bahwa kelemahan tersebut karena di sejumlah daerah 

penunjukan kepala sekolah asal “comot” saja. Di beberapa daerah, termasuk di kabupaten 

Garut posisi kepala sekolah tergantung bupati/walikota. Proses dari guru untuk menjadi 

kepala sekolah di kabupaten Garut hanya beberapa hari saja, bahkan beberapa jam melalui 

seleksi biasa, seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tidak didahului melalui pendidikan 

dan latihan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah itu. Faktor-faktor 

determinan tersebut yaitu budaya sekolah, motivasi kerja, latar belakang pendidikan, 

rekruitmen, kompetensi, dan sistem kompensasi.  

Peneliti hanya mengkaji (1) pengaruh rekrutmen kepala sekolah terhadap kinerja 

kepala sekolah; (2) pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah; (3) 

pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja kepala sekolah; (4) pengaruh kinerja kepala 

sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah. 

Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah rekrutmen, kompetensi, dan sistem 

kompensasi kepala sekolah secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja kepala sekolah? (2) apakah rekrutmen, kompetensi, dan sistem 

kompensasi kepala sekolah secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja sekolah? (3) apakah rekrutmen, kompetensi, sistem kompensasi, dan 

kinerja kepala sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

sekolah?   

Tujuan penelitian ini yaitu (1) ingin mengetahui pengaruh secara parsial maupun 

bersama-sama rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi terhadap kinerja kepala sekolah 

dan kinerja sekolah dan  (2) ingin mengetahui pengaruh secara bersama-sama rekrutmen, 

kompetensi, sistem kompensasi, dan kinerja kepala sekolah  terhadap kinerja sekolah. 

Variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini yaitu kinerja kepala sekolah, 

rekrutmen kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah, sistem kompetensi kepala sekolah, dan 

kinerja sekolah.  Kinerja kepala sekolah adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan  

atau tugas yang dimiliki kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di sekolah yang 

dipimpin.  Dengan kata lain hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh kepala sekolah 

dalam menjalankan tugasnya di sekolah yang bersangkutan. Ukuran keberhasilan sekolah 

yang dapat ditampilkan oleh kepala sekolah yaitu (1) keberhasilan dalam mengelola sekolah, 
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(2) keberhasilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran, (3) mengelola ketenagaan, (4) 

mengelola sarana prasarana, (5) mengelola keuangan, (6) mengelola lingkungan sekolah, (7) 

mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat 

Rekrutmen dalam penelitian ini yaitu proses pemilihan kepala sekolah melalui seleksi 

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Peraturuan Menteri Pendidikan 

Nasional, Nomor 13, Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

Rekrutmen secara umum didefinisikan sebagai pencarian dan pengadaan calon tenaga 

pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan potensial sehingga sekolah dapat menyeleksi 

orang-orang yang paling sesuai bagi kebutuhan kerja yang ada. Secara spesifik rekrutmen adalah 

serangkaian aktivitas dan proses yang digunakan secara legal untuk memperoleh sejumlah 

orang-orang yang berkualitas pada ruang dan waktu yang sesuai sehingga orang-orang dan 

sekolah dapat memilih satu sama lain minat jangka pendek dan jangka panjang (Depdiknas, 

2008:60). 

 Lebih lanjut Lunenburg dan Irby (2006:296) mengatakan bahwa rekrutmen dapat 

diartikan sebagai proses mendapatkan pegawai yang berkualitas untuk mengisi atau 

mengembangkan sumber daya manusia sekolah. Untuk merekrut pelamar secara efektif, kepala 

sekolah harus (a) memiliki analisis mendalam tentang persyaratan kerja; (b) mengetahui kendala-

kendala hukum yang mempengaruhi upaya merekrut, dan (c) mengembangkan sumber-sumber 

potensi karyawan atau pegawai. Jika konsep yang dikemukakan Lunenburg dan Irby itu 

diterapkan pada rekrutmen kepala sekolah, maka yang dimaksud rekrutmen kepala sekolah yaitu 

suatu proses untuk mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas, dalam rangka mengisi formasi 

yang tersedia. 

Secara sederhan Boyatzis (2008:5) berpendapat  a competency is defined as a capability 

or ability. Sementara itu menurut Spencer and Spencer (1993:9) competency is an underlying 

effective and/or superior performance in a job or situation (kompetensi adalah kinerja yang 

efektif atau unggul yang mendasari dalam pekerjaan atau situasi).  Pengembangan kompetensi 

yaitu upaya atau proses mengembangkan sejumlah potensi atau kemampuan yang dimiliki kepala 

sekolah. Adapun kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13, Tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

Sistem kompensasi kepala sekolah yaitu penghargaan atau imbalan kepada kepala sekolah 

atas jasa/pekerjaannya dalam memajukan sekolah. Dengan jasa atau pekerjaan kepala sekolah 

tersebut, sekolah itu menjadi maju dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Sistem kompensasi kepala sekolah adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 

pemerintah  kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah tersebut telah memberikan sumbangan 

tenaga dan pikiran demi kemajuan sekolah sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. 

Kompensasi yang diterima kepala sekolah bisa yang bersifat fisik, seperti gaji, tunjangan, dan 
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lain-lain, bisa juga berupa non fisik, seperti ketenangan dalam bekerja, situasi yang kondusif, 

pengembangan karir, dan lain-lain. 

Kepala sekolah selain mendapat gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi sebagai 

pendidik, tunjangan khusus, tunjangan lainnya sebagai PNS, maslahat tambahan bagi yang 

berprestasi, juga mendapat tunjangan sebagai kepala sekolah. Hanya jumlah tunjangan sebagai 

kepala sekolah itu jumlahnya belum signifikan apabila dibandingkan dengan beban kerja yang 

dimilikinya.  

Kinerja sekolah adalah hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh sekolah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Salah satu faktor yang mendukung 

kinerja sekolah yaitu kinerja guru sebagai hasil dari kinerja kepala sekolah. 

Untuk mengukur kinerja sekolah mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, 

yaitu (1) standar kelulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar pembiayaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian.  
 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi 

secara langsung berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah . Begitu pula kinerja kepala sekolah 

berpengaruh terhadap kinerja sekolah.  

1.  Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian 

a. Pengaruh Rekrutmen Kepala Sekolah terhadap Kinerja Kepala Sekolah 

Besarnya pengaruh rekrutmen terhadap kinerja kepala sekolah sebesar 89,49%. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Kriteria 

pengujian hipotesis, jika nilai Sig. (2-tailed) < dari , maka nilai pengaruh tersebut signifikan. 

Karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 <   = 0,05; maka pengaruh rekrutmen kepala sekolah 

terhadap kinerja kepala sekolah tersebut signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

”terdapat pengaruh langsung yang signifikan rekrutmen kepala sekolah terhadap kinerja kepala 

sekolah”. 
 

b. Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Kepala Sekolah 

Besarnya pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah sebesar 

(rX2Y)2 x 100% = 97,02%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000. Kriteria pengujian hipotesis, jika nilai Sig. (2-tailed) < dari , maka nilai pengaruh 

tersebut signifikan. Karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 <   = 0,05; maka pengaruh kompetensi 

kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah tersebut signifikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ”terdapat pengaruh langsung yang signifikan kompetensi kepala sekolah 

terhadap kinerja kepala sekolah”. 
 

c. Pengaruh Sistem Kompensasi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Kepala Sekolah 

Besarnya pengaruh sistem kompensasi kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah 

sebesar (rX3Y)2 x 100% = 96,63%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. (2-
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tailed) sebesar 0,000. Kriteria pengujian hipotesis, jika nilai Sig. (2-tailed) < dari , maka nilai 

pengaruh tersebut signifikan. Karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 <   = 0,05; maka pengaruh 

sistem kompensasi  kepala sekolah terhadap kinerja kepala sekolah tersebut signifikan.Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ”terdapat pengaruh langsung yang signifikan sistem kompensasi kepala 

sekolah terhadap kinerja kepala sekolah”. 
 

d. Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah terhadap Kinerja Sekolah 

Besarnya pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap kinerja sekolah sebesar (rYZ)2 x 100% 

= 95,65%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. 

Kriteria pengujian hipotesis, jika nilai Sig. (2-tailed) < dari , maka nilai pengaruh tersebut 

signifikan. Karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 <   = 0,05; maka pengaruh kinerja kepala sekolah 

terhadap peningkatan kinerja sekolah tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

”Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kinerja kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja 

sekolah”. 

2.  Pengaruh Simultan antar Variabel Penelitian  

a. Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Sistem Kompensasi Kepala Sekolah Secara 

Bersama-sama terhadap  Kinerja Kepala Sekolah 

Pengaruh rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi kepala sekolah secara bersama-

sama terhadap kinerja kepala sekolah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pengaruh Simultan Variabel Penelitian terhadap  

Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Variabel rekrutmen (X1) berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah (Y) sebesar (0,30)2 x 

100% = 9%; dengan nilai Sig. = 0,668 >  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel rekrutmen 

tersebut tidak signifikan. Dengan demikian variabel tersebut tidak dilibatkan dalam analisis 

masalah tersebut. 

2) Variabel kompetensi kepala sekolah (X2) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kepala 

sekolah (Y) sebesar (0,566)2 x 100% = 32,04%; dengan nilai Sig. = 0,000 <  = 0,05 maka 

nilai pengaruh variabel kompetensi tersebut signifikan. 

3) Variabel sistem kompensasi kepala sekolah (X3) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

kepala sekolah (Y) sebesar (0,429)2 x 100% = 18,40%; dengan nilai Sig. = 0,000 <  = 0,05 

maka nilai pengaruh variabel sistem kompensasi tersebut signifikan. 

4) Besarnya pengaruh simultan variabel kompetensi, dan sistem kompensasi kepala sekolah 

secara bersama-sama terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah sebesar 80,6%; dengan nilai 

Sig. = 0,000 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel kompetensi dan sistem kompensasi 

tersebut signifikan mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah. 

Masih ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah yaitu sebesar 0,194x 

100 = 19,4%.  Faktor-faktor tersebut di antaranya pengembangan karir, sistem pembinaan, 

kepuasan kerja, latar belakang pendidikan, motivasi, minat,  iklim organisasi, dan sebagainya. 
 

b. Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Sistem Kompensasi Kepala Sekolah Secara 

Bersama-Sama terhadap Kinerja Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Sistem Kompensasi Kepala Sekolah Secara Bersama-

Sama terhadap Kinerja Sekolah 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Variabel rekrutmen (X1berpengaruh  terhadap kinerja sekolah (Z) sebesar (0,147)2 x 100% = 

2,2%; dengan nilai Sig. = 0,037 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel rekrutmen tersebut  

signifikan. 

2) Variabel kompetensi kepala sekolah (X2) berpengaruh terhadap kinerja sekolah (Z) sebesar 

(0,447)2 x 100% = 19,98%; dengan nilai Sig. = 0,001 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel 

kompetensi tersebut signifikan. 

3) Variabel sistem kompensasi kepala sekolah (X3) mempengaruhi terhadap kinerja sekolah (Z) 

sebesar (0,403)2 x 100% = 16,24%; dengan nilai Sig. = 0,001 <  = 0,05 maka nilai pengaruh 

variabel sistem kompensasi tersebut signifikan. 

4) Besarnya pengaruh simultan variabel rekrutemn, kompetensi, dan sistem kompensasi kepala 

sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja sekolah sebesar 80,1%; dengan nilai Sig. = 

0,001 dan sig=0,037 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel kompetensi dan sistem 

kompensasi tersebut signifikan mempengaruhi kinerja sekolah. 

Masih ada faktor lain yang akan berpengaruh terhadap kinerja sekolah yaitu sebesar 0,199 

x 100 = 19,9%. Faktor-faktor tersebut yaitu latar belakang pendidikan, kepuasan kerja, pendidikan 

dan latihan yang sudah diterima, suasana kerja, budaya organisasi, sarana prasarana yang tersedia 

di sekolah, pengalaman bekerja, motivasi dalam bekerja, biaya dan sebagainya. 

c. Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, Sistem Kompensasi, dan Kinerja Kepala Sekolah 

Secara Bersama-Sama terhadap Kinerja Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Pengaruh Simultan Variabel Rekrutmen, Kompetensi, Sistem Kompensasi, dan Kinerja Kepala 

Sekolah terhadap  Kinerja Sekolah 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Variabel rekrutmen (X1) berpengaruh terhadap kinerja sekolah (Z) sebesar (0,143)
2
 x 

100% = 2,04%; dengan nilai Sig. = 0,038 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel 

rekrutmen tersebut signifikan.  

2) Variabel kompetensi kepala sekolah (X2) berpengaruh terhadap kinerja sekolah (Z) 

sebesar (0,368
)2

 x 100% = 13,54%; dengan nilai Sig. = 0,024 <  = 0,05 maka nilai 

pengaruh variabel kompetensi tersebut signifikan. 

3) Variabel sistem kompensasi kepala sekolah (X3) berpegaruhi terhadap kinerja sekolah 

(Z) sebesar (0,341)
2
 x 100% = 11,63%; dengan nilai Sig. = 0,016 <  = 0,05 maka 

nilai pengaruh variabel sistem kompensasi tersebut signifikan. 

4) Variabel kinerja kepala sekolah (Y) mempengaruhi terhadap kinerja sekolah (Z) 

sebesar (0,146)
 2  

x 100% = 2,13%, dengan Sig = 0,038 <  = 0,05 maka nilai 

pengaruh variabel kinerja kepala sekolah tersebut signifikan. 

5) Besarnya pengaruh simultan variabel rekrutmen, kompetensi, sistem kompensasi, 

kinerja kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja sekolah sebesar 75,5%; 

dengan nilai Sig. = 0,000 <  = 0,05 maka nilai pengaruh variabel rekrutmen, 

kompetensi, sistem kompensasi, dan kinerja kepala sekolah tersebut signifikan 

mempengaruhi kinerja sekolah. 

Masih ada pengaruh lain sebesar 24,5%. Pengaruh itu di antaranya kinerja guru, sarana 

prasarana, budaya sekolah, kurikulum, sumber belajar, suasana kerja, dan lain-lain. Faktor-

faktor tersebut merupakan faktor determinan yang akan mempengaruhi kinerja sekolah. Oleh 

karena itu bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi 

berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja kepala sekolah. Selain itu kinerja 

kepala sekolah berpengaruh langsung secara sigunifkan terhadap kinerja sekolah 

Secara simultan nilai pengaruh rekrutmen terhadap kinerja kepala SMP tidak 

signifikan. Sementara itu secara simultan nilai pengaruh kompetensi dan sistem kompensasi  

terhadap kinerja kepala SMP signifikan.  

Faktor-faktor lain yang bisa mempengaruh kinerja kepala sekolah yaitu kepuasan 

dalam bekerja, jumlah dan jenis diklat yang sudah diikuti, pengembangan karir, sistem 

pembinaan, latar belakang pendidikan, motivasi, minat,  iklim organisasi, dan sebagainya.  

Secara bersama-sama rekrutmen, kompetensi, dan sistem kompensasi kepala sekolah 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah. Faktor lain yang bisa mempengaruhi 

kinerja sekolah, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, suasana kerja, 

budaya organisasi, sarana prasarana yang tersedia di sekolah, pengalaman bekerja, motivasi 



Edisi Khusus No. 2,  Agustus 2011 

  254 ISSN  1412-565X 

dalam bekerja, sosial budaya masyarakat, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut merupakan 

faktor determinan yang mempengaruhi kinerja sekolah. Oleh karena itu, bisa dijadikan bahan 

penelitian lanjutan. 

Pengaruh simultan variabel rekrutmen, kompetensi, sistem kompensasi, dan kinerja 

kepala sekolah terhadap kinerja sekolah yaitu tinggi atau ada pada kategori baik.  Oleh karena 

itu  Masih ada variabel lain yang bisa mempengaruhi kinerja sekolah, yaitu kinerja guru, 

sarana prasarana, budaya sekolah, kurikulum, sumber belajar, suasana kerja, dan lain-lain. 

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor determinan yang akan mempengaruhi kinerja 

sekolah. Oleh karena itu bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 
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