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Abstract— The problem that is background research this is in the doing his duty employee village officials often a rather slow and
less mean it , that a thus not immediately straightened out will or could harm agency , where is village officials that is on duty and
finally can harm a country . A aim research this a 1) The test in a manner empirical influence education village officials in office
government village Kencong sub district area Kencong districts Jember. 2) The test in manner empirical influence in a manner
partial education village officials in office government village officials in office government village Kencong subdistrict area Kencong
districts Jember . 3) A analyze influence education village officials in office government village officials in office government village
Kencong subdistrict area Kencong districts Jember.
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I. PENDAHULUAN
Pentingnya peranan dan partisipasi pegawai aparat desa dalam pembangunan nasional yang efektif dan efisien yang
digalakkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini , maka sudah sewajarnyab apabila peran pegawai aparat desa yang
berprestasi sangat diperlukan .
Karena pentingnya peranan pegawai aparat desa pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang efektif dan
efisien, maka pegawai aparat desa yang berprestasi sangat diperlukan . Berbicara masalah prestasi kerja pegawai aparat desa ,
peneliti melihat dan merasakan bahwa didalam melaksanakan tugasnya pegawai aparat desa sering agak lamban, santai serta
kurang bersungguh -sungguh , hal demikian tidak segera diluruskan akan atau dapat merugikan instansi dimana pegawai aparat
desa tersebut bertugas dan akhir nya . Setiap pegawai sudah dapat dicapai suatu prestasi kerja di instansi tersebut dan dapat
dikatakan bahwa hal-hal yang belum dapat mencapai target sebuah prestasi kerja dan itu merupakan suatu kelemahan yang
harus kita atasi misalnya seringnya mengabaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya , tugas-tugas yang
dibebankannya tidak atau kurang mampu dilaksanakannya dengan baik , kurang mampu menciptakan ide-ide atau gagasan bagi
penunjang pencapaian tujuan organisasi, baik dalam sub bidangnya sendiri maupun tujuan secara keseluruhan, hal lain dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankannya ia merasa dirinya lebih mampu dari pegawai yang lain sehingga sering
menyepelekannya.
Selain adanya administrasi perusahaan dan administrasi sosial , nampaknya kehadiran ilmu administrasi negara sudah mulai
memasyarakat , artinya masyarakat sudah mulai menyadari atau setidak-tidaknya mengetahui betapa pentingnya ilmu
administrasi negara. Meskipun ketiga jenis ilmu administrasi tersebut memiliki sudut pandang serta karakteristik yang berbeda
satu sama lainnya, begitu juga teori yang berkembang didalamnya masing-masing tidak sama. Namun mereka sama-sama
memerlikan administrasi kepegawaian yang mengelola daripada fungsi-fungsi manajemennya . Berkurangnya hasil atau tidak
tercapainya hasil suatu pelaksanaan pekerjaan , sama artinya dengan rendahnya prestasi kerja . Mengingat betapa pentingnya
prestasi kerja ini di dalam pencapaian tujuan organisasi , maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang tinggi rendahnya
prestasi kerja seorang pegawai negeri yang satu dengan pegawai negeri yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhinya
tersebut di duga adalah tingkat pendidikan aparatnya . Dugaan ini didasarkan pada gejala-gejala yang nampak dilapangan
seperti terungkap dalam latar belakang masalah pada halaman berikutnya. Dengan demikian penulis tertarik dengan judul
tersebut , atas dasar alasan-alasan antara lain:
1. Tingkat pendidikan aparat diduga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja .
2. Prestasi kerja merupakan salah satu tujuan untuk mengajak manusia lebih menyenangi dan meningkatkan gairah kerja.
3. Dengan prestasi kerja diharapkan seseorang akan lebih percaya pada kemampuan sendiri.
4. Buku yang berkenaan dengan masalah tersebut cukup banyak tersedia .
5. Data yang diperlukan agak mudah memperolehnya .
Pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
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kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan
sosial maka diperlukan adanya aparatur negara yang tangguh dan bermutu, bertanggungjawab , jujur, loyalitas yang tinggi,
berwibawa , penuh pengabdian dan sebagainya .
Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Bagaimana pengaruh pendidikan
aparat terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil pada instansi tersebut.
Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut , dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja pegawai negeri sipil/aparat Desa.
2. Ingin mengetahui serta mendalami sampai seberapa jauh pentingnya pengaruh pendidikan aparat Desa terhadap prestasi
kerja pegawai negeri sipil di kantor desa kencong dalam melaksanakan tugasnya.
3. Mencari alternatif pemecahan yang mungkin dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan usaha meningkatkan prestasi kerja dimasa mendatang .
Dari pendapat tersebut diatas , dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses
penyaluran hasrat ingin tahu manusia pada suatu gejala dalam taraf keilmuwan yang disertai suatu keyakinan bahwa ada sebab
bagi setiap akibat dan setiap gejala yang nampak dapat dicari penjelasannya, dan melahirkan gagasan dan teori baru.
Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ilmiah tidak akan terlepas kaitannya dengan suatu metode , karena metode sangat
menentukan akurat atau tidaknya hasil penelitian . Metode merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk memahami obyek
yang sedang diteliti.
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Prestasi kerja berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang (pegawai) baik berupa mutu dan jumlah
pekerjaannya yang dicapai oleh seseorang (pegawai) baik berupa mutu dan jumlah pekerjaannya yang dicapai oleh pegawai
tersebut selama sehari bekerja atau satu giliran tanpa bekerja berlebih-lebihan serta dapat menyelesaikan pekerjaannya
seperti yang telah ditargetkan , prestasi kerja dapat pula dicapai melalui pendidikan yang telah diikutinya , baik yang bersifat
formal maupun non formal.
2. Pendidikan yang telah diikuti seseorang , sangat menentukan pula dalam pelaksanaan (hasil) pekerjaan yang dilaksanakan
oleh orang atau aparat tersebut , karena pendidikan akan mengembangkan kemampuan seseorang sehingga dengan
kemampuannya tersebut ia akan dapat mengatasi segala masalah yang timbul di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaannya.
Dengan demikian pekerjaan akan dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasil yang didapat dicapai lebih banyak. Dengan kata
lain dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.
3. Prestasi kerja berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang (pegawai) baik berupa mutu dan jumlah
pekerjaannya yang dicapai oleh seseorang (pegawai) baik berupa mutu dan jumlah pekerjaannya yang dicapai oleh pegawai
tersebut selama sehari bekerja atau satu giliran tanpa bekerja berlebih-lebihan serta dapat menyelesaikan pekerjaannya
seperti yang telah ditargetkan , prestasi kerja dapat pula dicapai melalui pendidikan yang telah diikutinya , baik yang bersifat
formal maupun non formal.
4. Pendidikan yang telah diikuti seseorang , sangat menentukan pula dalam pelaksanaan (hasil) pekerjaan yang dilaksanakan
oleh orang atau aparat tersebut , karena pendidikan akan mengembangkan kemampuan seseorang sehingga dengan
kemampuannya tersebut ia akan dapat mengatasi segala masalah yang timbul di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaannya.
Dengan demikian pekerjaan akan dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasil yang didapat dicapai lebih banyak. Dengan kata
lain dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.
5. Setelah dapat diketahui besarnya korelasi antara dua variabel yang telah ditentukan diatas, maka selanjutnya dengan teknik
analisa koefisien determinasi dapat diketahui besarnya pengaruh variabel pendidikan terhadap variabel prestasi kerja.
Pengertian pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tadi nampak masih memberikan
pengertian secara umum seperti adanya konsep kepribadian dan perkembangan yang bagaimana yang dikehendaki , walaupun
unsur-unsur pendidikan dalam rumusan-rumusan tadi sudah terpenuhi. Oleh karena itu definisi pendidikan disamping terdapat
unsur proses , tetapi harus ada pula unsur kandungan yang berisikan materi dan arah tujuan pendidikan yang diinginkan .
Karena pendidikan adalah proses kependidikan yang mengandung "pengarahan" kepada suatu tujuan tertentu . Sehingga
pendidikan disini juga dapat dipahami bukan tujuan akhir yakni membentuk manusia yang berkualitas.. Jadi arti dari pendidikan
itu tidak lain merupakan suatu lembaga transmisi pengetahuan-pengetahuan , ketrampilan-ketrampilan yang akan menghasilkan
kecakapan mental , kesadaran-kesadaran , nilai-nilai yang baru yang dapat mendorong seseorang atau masyarakat , untuk
bertingkah laku sesuai dengan apa yang diinginkan , diharapkan ataupun yang dibutuhkan , seirama dengan terbukanya
kesempatan mereka . Lembaga transmisi kebudayaan, pengetahuan ketrampilan-ketrampilan, kecakapan mental, nilai-nilai baru
dan sebagainya dengan suatu maksud utama ialah untuk merubah manusia baik tingkah lakunya , hidupnya dan lain-lain untuk
menuju kesuatu kehidupan yang lebih baik . Namun demikian baik pendidikan formal ataupun pendidikan non formal, keduaduanya masing-masing memiliki ciri-ciri khasnya yang tersendiri , antara lain 1) Tekanannya pada latteral transmision 2)
Biasanya berpusat pada tugas atau ketrampilan yang ditentukan oleh kebutuhan fungsional dari peserta. 3) jangka pendek dan
berorientasi pada masa kini atau dengan kata lain antara waktu dan manfaatnya punya hubungan erat 4) Tidak terkoordinasi ,
terpecah - pecah serta menyebar 5) Para peserta memikul ongkos yang agak rendah dan sangat efisien terhadap kegunaan
setempat 6) Sangat bervariasi , tapi tekanannya pada resosialisasi , akulturasi, dan mempelajari pengetahuan ketrampilanketrampilan praktis yang dapat digunakan dalam pekerjaan atau situasi masyarakat 7) hasil - hasilnya cenderung nyata dan saat
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ini juga , atau keuntungan jangka pendek berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari 8) sedangkan metodenya
relatif fleksibel dan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan aplikasi dan standar pelaksanaan .
Dengan persamaan tersebut akan dapat diramalkan kemungkinan turunnya prestasi kerja pegawai negeri sipil yang
diakibatkan oleh naik turunnya frekfensi pendidikan aparat Desa tersebut. Apabila pada suatu waktu tertentu faktor pendidikan
aparat Desa yang dilaksanakan mengalami peningkatan sebanyak sepuluh kali, maka pada saat itu pula dapat diramalkan
peningkatannya prestasi kerja pegawai negeri sipil di kantor Desa tersebut mengalami peningkatan. Dari kesimpulan diatas
maka dapat dibuktikan , bahwa hipotesa yang telah penulis ajukan dalam penelitian ini juga dapat diterima . Dmana pengaruh
pendidikan aparat mempunyai pengaruh positip terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil di Desa tersebut.
III. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis penelitian Explanatori or Confirmatory Research yang mencari dan
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam
penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :
1. Variabel bebas adalah tingkat pendidikan aparat Desa
2. Variabel terikat adalah tingkat prestasi kinerja pegawai aparat desa.
Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah
ditentukan (Priyatno,2008).
A. Library Research (Studi Kepustakaan)
Penelitian kepustakaan merupakan awal persiapan sebelum diadakan penelitian lapangan secara langsung terhadap obyek
yang diteliti dan diamati. Pada kegiatan ini lebih diutamakan pada segi teoritis yang digunakan sebagai landasan berpijak
Pendekatan ini penulis pergunakan untuk mengadakan pengamatan terhadap segala aktivitas pegawai dan berusaha untuk
melihat dari dekat guna menghayati dan meresapi kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi maupun terhadap hasil kerja
yang telah dilaksanakan .
B. Field Research (Studi Lapangan )
Penelitian lapangan ini secara langsung dihadapkan pada obyek yang nyata . Yang diamati pada kegiatan penelitian ini bukan
saja manusia , akan tetapi secara keseluruhan yang ada pada obyek studi yang berkenaan dengan topik bahasan dengan
menggunakan panca indra dan daya nalar . Data yang dihimpun dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :
a) Observasi
Pendekatan ini penulis pergunakan untuk mengadakan pengamatan terhadap segala aktifitas pegawai dan berusaha untuk
melihat dari dekat guna menghayati dan meresapi kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi maupun terhadap
hasil kerja yang telah dilaksanakan.
b) Questionare
Metode ini dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada para pejabat yang mempunyai tanggung jawab langsung
terhadap pelaksanaan tugas di kantor Desa , terutama yang menyangkut prestasi kerja yang mempunyai kaitan dengan
pembahasan penelitian ini.
c) Interview
Dalam pendekatan ini penulis menggunakan dan berlandaskan bahwa interview/wawancara merupakan cara
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan
penelitian.
Sumber data
a) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya . Data
primer dikumpulkan melalui observasi,wawancara dan kuesioner . Kemudian dalam pengumpulan data primer ini ,
peneliti mengkombinasikan ketiganya yang ditujukan kepada para responden . Hal tersebut dilakukan dengan mengacu
penjelasan Ferdinand (2006) bahwa semua teknik pengumpulan data berpotensi menghasilkan bias atau kesalahan , maka
yang harus dilakukan adalah memperkecil potensi bias tersebut dengan cara mengkombinasikan beberapa teknik
sekaligus.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber
yang telah ada diluar responden . Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:
1. Pustaka teori, yakni dari buku-buku yang ada kaitannya dengan variabel penelitian dan masalah yang diteliti.
2. Pustaka hasil penemuan , yaitu dari skripsi, tesis , artikel , jurnal , internet , publikasi pemerintah , koran , serta
dokumentasi yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Kencong Jember.
Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses penelitian. Agar mudah dalam
melakukan kegiatan pengumpulan data, maka diperlukan teknik atau metode pengumpulan data. Dalam suatu
penelitian ilmiah , metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan , akurat
dan terpercaya Supranto (dalam Haryobudi,2010) .
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3. Agar suatu data yang telah terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan analisis data. Analisis data
merupakan proses pengolahan data yang telah terkumpul tersebut berikut lkesimpulannya (Priyatno, 2008)
Kemudian Mas'ud (2004) menerangkan bahwa analisis data dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul.
Dengan demikian disimpulkan bahwa analisis data perlu dilakukan , sebagai langkah kongkrit selanjutnya setelah
data dari lapangan terkumpul , serta bertujuan mengolah , dan menginterprestasikan hasil pengolahan data berikut
kesimpulannya . Untuk mempermudah kegiatan analisis data maka diperlukan cara atau metode analisis data .
Dalam Widiyanto (2008) dikemukakan bahwa dalam penganalisisan data terdapat dua metode analisis data yaitu
metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif.
IV. PEMBAHASAN
Prestasi kerja berkenaan dengan kekuatan atau kesanggupan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan , hal ini dapat
dilandasi oleh tinggi rendahnya pendidikan yang telah diikuti baik yang bersifat formal maupun non formal . Dengan demikian
dapat diikuti seseorang , sangat menentukan dalam pelaksanaan (hasil) pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang tersebut atau
aparat yang menjalankan tugasnya , karena pendidikan akan mengembangkan kemampuan seseorang sehingga dengan
kemampuannya tersebut ia akan dapat melaksanakan dan mengatasi segala masalah yang timbul di dalam suatu pekerjaannya ,
hal ini dapat kita lihat dalam kejadian sehari-haridi dalam pelaksanaan pekerjaan , seseorang akan terlihat bekerja dengan cepat
dikarenakan orang tersebut mempunyai kecakapan dan ketrampilan yang tinggi dan sesuai dengan bidang tugasnya. Sudah
menjadi kewajiban bagi anggota organisasinya meliputi segala aspek yang terkandung didalamnya , untuk itu sangatlah mutlak
diperlukan kecakapan yang
Memadai bagi aparat / pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya agar berhasil dengan baik
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasinya . Pentingnya kecakapan seseorang aparat/pegawai di dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan bukan tanpa alasan, karena sebagaimana nampak dalam realita kehidupan sehari-hari didalam
suatu kehidupan berorhanisasi , perilaku setiap anggota organisasi yang manapun memiliki karakteristik tersendiri di dalam
melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada orang tersebut. Dapatlah dikatakan bahwa suatu hal yang tidak boleh
dilupakandalam melakukan segala usaha dan kegiatan kearah pencapaian tujuan organisasi dengan berhasil maka diperlukan
suatu kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerjanya sebagai unsur penunjang yang menentukan di dalam mencapai
keberhasilan suatu pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai anggota organisasi. Relevansinya dengan
keberhasilan pelaksanaan pekerjaan seseorang , dapat dikatakan bahwa maju mundurnya atau tinggi rendahnya pelaksanaan
suatu pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi , sebagian ditentukan oleh orang itu sendiri. Dengan perspektif diatas terlihat
jelaslah bahwa sebagai implikasinya , pendidikan seorang aparat /pegawai yang meliputi pengetahuan dan ketrampilannya
merupakan faktor penunjang keberhasilan aparat tersebut di dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya,
karena dengan demikian maka aparat /pegawai tersebut dengan mudah melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankan
kepadanya , karena melalui pendidikan akan terbentuk pengetahuan seseorang serta menambah pengetahuannya di dalam
mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi wewenang dan mempunyai cakrawala yang luas didalam
melaksanakan itu dengan bekerja secara cepat.dan tepat, sehingga dengan demikian keberhasilan dalam mencapai suatu
pekerjaan yang telah direncanakan akan lebih berhasil dengan cepat dan tepat pula. Alasan yang mendasari adalah, karena
dengan adanya pendidikan yang cukup bagi diri seseorang disamping akan membentuk dan menambah pengetahuan , seseorang
juga akan menambah ketrampilan orang tersebut , karena mempunyai sesuatu pandangan yang luas akan masa yang akan
datang , dengan demikian tinggi rendahnya pendidikan aparat/pegawai akan mempengaruhi pula besar kecilnya pekerjaan yang
dilaksanakan oleh aparat/pegawai tersebut . Selanjutnya , disamping pendidikan formal yang dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya maka faktor lain , yaitu pendidikan non formal sangat mendukung
pula dalam pelaksanaan suatu pekerjaan , sebagaimana diketahui bahwa pendidikan non formal ini meliputi kursus-kursus,
latihan-latihan , penataran-penataran yang ada kaitannya dengan pelaksanaan suatu tugas yang menjadi tanggung jawabnya ,
dengan pernah mengikuti pendidikan non formal maka seorang aparat/pegawai akan lebih memahami dengan mendalam tata
cara prosedur dan peraturan-peraturan mengenai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugasnya itu. Dengan demikian ,
maka seseorang aparat/pegawai di dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak disa terlepas dari usaha aspek pendidikan non
formal , yang dapat dipelajari dari kursus-kursus , latihan-latihan , penataran-penataran yang diadakan oleh organisasinya .
Dalam hal ini dapatlah penulis katakan bahwa kunci kenerhasilan dari seseorang aparat/pegawai dalam melaksanakan suatu
pekerjaan yang dibebankan kepadanya sebagai anggota organisasi dapat dilihat dari pendidikan untuk mencapai prestasi kerja
yang dibebankan kepadanya.
Berorientasi dari uraian diatas , maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan seorang aparat/pegawai akan efektif apabila
aparat itu sendiri melaksanakan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai
dedikasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan , maka pencapaian suatu prestasi kerja didalam pekerjaan kemungkinan
besar akan mudah tercapai. Sebagai contoh atau perumpamaan misalnya seseorang aparat desa , memberikan informasiinformasi , penyuluhan - penyuluhan .Pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh pendidikan aparat terhadap
prestasi kerja dapat dibahas dalam uraian berikut , pendidikan aparat dapat mempengaruhi prestasi kerja dalam berbagai cara,
misalnya keberhasilan manajemen sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan intelektual seseorang contoh
kemampuan untuk memahami perkataan lisan , penalaran secara induktif , daya ingat dan lain sebagainya . Pada kenyataannya ,
dikemukakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam tingkat organisasi , makin penting arti kemampuan intelektuil
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bagi hasil pekerjaan seseorang aparat / pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi . Tindakan
memperkerjakan aparat/pegawai dengan kapasitas intelektuil tinggi dan kemudian menempatkan mereka pada pekerjaan yang
cukup menarik bagi para calon pekerja tersebut akan menghasilkan prestasi kerja yang sangat memuaskan , begitu pula
sebaliknya memperkerjakan aparat/pegawai dengan kapasitas intelektuil tinggi kemudian menempatkan mereka pada pekerjaan
yang rutin dan membosankan , bukan saja akan menindas potensi prestasi kerja mereka , akan tetapi juga akan mempercepat
timbulnya rasa bosan dan jenuh pada aparat / pegawai itu sendiri yang selanjutnya akan berakibat pada hasil kerja mereka
dengan menurunnya target pekerjaan yang akan diselesaikan nya . Dari uraian di atas , jelaslah bahwa setiap aparat/pegawai
tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan persepsi yang tepat mengenai
lingkungannya dalam semua seginya. Sudah barang tentu , persepsi yang dimilikinya sangat tergantung pada anggapan apa
yang dijadikan landasan pemikiran dan sampai sejauh mana batasan - batasan lingkungan itu ditetapkan serta bobot yang sama
untuk masing-masing variabel . Untuk mengembangkan prestasi yang tepat , kiranya ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian yaitu : pengenalan diri secara mantap , artinya setiap aparat / pegawai perlu mengetahui apabila mungkin secara pasti,
keterbatasan dan kelebihannya , terutama dalam hal perasaan . Jelaslah setiap aparat harus bisa membedakan mana perasaan dan
mana fakta dalam menghadapi situasi tertentu . Mengetahui apa yang kita rasakan akan memungkinkan berkembangnya cara
berfikir yang rasionil dan tidak emosional. Kemampuan untuk mengidentifikasikan hakekat permasalahan pekerjaan yang
sedang dihadapinya dikaitkan dengan perasaan sendiri, artinya dengan anggapan bahwa seorang aparat /pegawai `akan mampu
belajar dari pengalaman , seseorang dapat memiliki suatu perasaan tertentu jika dihadapkan kepada suatu permasalahan ,
timbulnya suatu permasalahan dan perasaan yang demikian itu tentu saja lebih mudah bagi permasalahan-permasalahan yang
relatif artinya jika perasaan yang demikian ada , maka akan lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu permasalahan dalam
proporsinya yang juga akan mempermudah penemuan pemecahannya secara proporsional pula. Dengan berpijak pada teori
yang ada , maka setelah peneliti mengadakan analisa secara kuantitatif terhadap penelitian ini yang akhirnya dapat diketahui
bahwa memang terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara faktor pendidikan aparat desa sebagai variabel bebas
dengan prestasi kerja pegawai aparat desa tersebut yaitu desa Kencong, kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai obyek
studi .
V. KESIMPULAN
Dalam bab ini peneliti dapat memperoleh kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pedoman atau bahan pertinbangan di
dalam usaha untuk mencapai keberhasilan dalam suatu proses pembangunan . Disamping itu dalam bab penutup ini penulis
menyimpulkan :
1. Prestasi kerja berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang (pegawai) baik berupa mutu dan jumlah
pekerjaannya yang dicapai oleh pegawai tersebut selama sehari bekerja atau satu giliran tanpa bekerja berlebih-lebihan serta
dapat menyelesaikan pekerjaannya seperti yang telah ditargetkan , prestasi kerja dapat pula dicapai melalui pendidikan yang
telah diikutinya , baik yang bersifat formal maupun non formal.
2. Pendidikan yang telah diikuti seseorang , sangat menentukan pula dalam pelaksanaan (hasil ) pekerjaan yang dilaksanakan
oleh orang atau aparat tersebut , karena pendidikan akan mengembangkan kemampuan seseorang sehingga dengan
kemampuannya tersebut ia akan dapat mengatasi segala masalah yang timbul didalam melaksanakan suatu pekerjaannya .
Dengan demikian pekerjaan akan dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasil yang dapat dicapai lebih banyak . Dengan kata
lain dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.
3. Menurut perhitungan korelasi "Product Moment". Dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu pendidikan aparat
mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung yaitu prestasi kerja pegawai negeri sipil di kantor desa Kencong
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel tergantung.
4. Setelah dapat diketahui besarnya korelasi antara dua variabel yang telah ditentukan diatas , maka selanjutnya dengan tehnik
analisa koefisien determinasi dapat diketahui besarnya pengaruh variabel pendidikan terhadap variabel prestasi kerja.
5. Dengan menggunakan tehnik analisa " regresi sederhana dapat diketahui bahwa antara variabel tergantung yaitu prestasi
kerja pegawai aparat desa dikantor pemerintahan desa Kencong, Kecamatan Kencong Kapupaten Jember sebagai obyek
studi dengan variabel bebas pendidikan aparat mempunyai persamaan garis sederhana.
Dengan persamaan tersebut akan dapat diramalkan kemungkinan turunnya prestasi kerja pegawai yang diakibatkan oleh naik
turunnya frekfensi pendidikan aparat desa tersebut. Apabila pada suatu waktu tertentu faktor pendidikan aparat kelurahan yang
dilaksanakan mengalami peningkatan prestasi kerja aparat desa Kencong, Kecamatan Kencong Kapupaten Jember dan
pengaruh pendidikan aparat mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja pegawai aparat desa Kencong, Kecamatan
Kencong Kapupaten Jember.
VI. SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas , maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Setelah diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara variabel pendidikan aparat dengan variabel prestasi kerja pegawai
di desa Kencong, Kecamatan Kencong Kapupaten Jember , maka penulis mengajukan saran agar tingkat pendidikan aparat
baik yang bersifat formal maupun non formal lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan pembangunan nasional seperti yang
tertuang di dalam GBHN dapat segera terwujud.
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2. Prestasi kerja pegawai akan dicapai , apabila pegawai tersebut mempunyai pendidikan dan kemampuan dalam bekerja.
Karena dengan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai tersebut akan mengetahui cara-cara dan metode serta prosedur yang
terbaik di dalam penyelesaian pekerjaan serta dapat mencegah dan mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam
pekerjaannya.
3. Disamping itu perlu pula diperhatikan faktor-faktor lain yang mendorong agar prestasi kerja seorang pegawai dapat tercapai,
yang dalam penelitian ini tidak diteliti oleh peneliti secara mendetail.
4. Peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut sehingga akan memperbaiki penelitian yang penulis lakukan.
VII.
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