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PENGARUH KINERJA KETUA RT TERHADAP KELENGKAPAN DATA 
ADMNISTRASI DESA 

 
Supurdi1 

 
ABSTRAK 

 
        Dalam masalah kelengkapan data administrasi tentu dipengaruhi oleh 
kinerja ketua Rukun Tetangga dalam melakukan pendataan warga desa, apabila 
ketua Rukun Tetangga tersebut kinerjanya baik, maka dapat dilihat dari hasil kerja 
dalam menyelesaikan tugasya dengan baik pula dan sesuai dengan tugas yang 
diberikan. Hal ini bertujan untuk meningkatkan upaya agar data administrasi desa 
lengkap. 
 
Kata kunci: Kinerja, Ketua RT, Administrasi 
 

 
PENDAHULUAN 
       Pemerintahan desa sebagai suatu sistem atau wewenang yang menduduki 
wilayah desa diatur dalam perundang-undangan desa yaitu Undang-Undang  
Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi: 

“Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

      Kepala Desa memimpin desa beserta perangkat desa sampai kedudukan yang 
paling rendah yaitu ketua Rukun Tetangga. Berdasarkan Permendagri nomor 5 
tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan  pasal 14 dan 
15 berbunyi:  

“Bahwa ketua RT/RW mempunyai tugas membantu desa dan lurah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, RT/RW dalam melaksanakan tugas 
mempunyai   fungsi   pendataan  kependudukan  dan   pelayanan   administrasi 
pemerintahan lainnya, seperti pemeliharan keamanan, ketertiban dan 
kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 
masyarakat, penggerak swadaya gotong royong dan aspirasi masyarakat di 
wilayahnya”. 
  

       Artinya, ketua Rukun Tetangga memang bukan termasuk dalam struktur 
pemerintahan desa, karena pembentukanya melalui musyawarah warga desa 
setempat berdasarkan pemilihan warga masyarakat atau wilayah setempat yang 
kedudukanya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala desa. Akan 
tetapi,   keberadaan    RT    diperlukan   untuk   membantu  desa  dan  lurah dalam  
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penyelenggaraan urusan pemerintah 
yaitu dengan melakukan pendataan 
warga dan melakukan pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban di wiliyahnya. 
       Berdasarkan dari hasil observasi di 
administrasi Desa Temurejo 
Kecamatan Bangorejo Kabupaten 
Banyuwangi ditemukan masih banyak 
data yang tidak sesuai dengan 
keadaan warga aslinya. Seperti halnya 
ada data pada arsip atau dokumen 
desa terkait dengan pekerjaan sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi 
setelah dilakukan survey kenyataanya 
seseorang tersebut bekerja sebagai 
wiraswasta, luas kepemilikan tanah 
yang dimiliki warga juga tidak sesuai 
dengan luas asli dari tanah tersebut, 
bahkan ada data yang masih kosong, 
dan sebagainya. 
        Hal ini tentu akan mempengaruhi 
kepercayaan bagi pihak yang 
memerlukan data di Desa Temurejo 
Kecamatan Bangorejo Kabupaen 
Banyuwangi dan akan mempengaruhi 
kualitas administrasi pemerintahan 
desa tersebut. Oleh karena itu, data 
desa sangat penting untuk 
diprioritaskan kelengkapanya sebagai 
sumber dari informasi keadaan desa, 
karena melalui data tersebut dapat 
ditemukan berbagai permasalahan 
sehingga dapat mempermudah bagi 
pemerintah desa untuk membuat dan 
menetapkan suatu kebijakan dalam 
upaya untuk mensejahterakan 
masyarakat desa. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
      Pada dasarnya kegiatan penelitian 
membutuhkan data awal sebagai 
landasan untuk melaksanakan 
beberapa tahap penelitian yang 
direncanakan. Data awal yang 
dimaksud didapatkan dari penelitian 
terdahulu. Oleh karena itu, dalam 
uraian ini peneliti memaparkan dua 

hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang diteliti 
tentang Pengaruh Kinerja Ketua RT 
Terhadap Kelengkapan Data 
Administrasi Desa di Desa Temurejo 
Kecamatan Bangorejo Kabupaten 
Banyuwangi.    
       Dapat dikemukakan bahwa 
penelitian ini dikategorikan sebagai 
penelitian kuantitatif yang pada 
hakekatnya merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk merumuskan dan 
menguji kebenaran dari hipotesis yang 
ditetapkan. Pengujian hipotesis ini 
dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan 
yang pertama adalah tahapan 
pengujian teoritis yang konsekuensinya 
adalah kemauan dan kemampuan 
peneliti menemukan, memilih, memilah, 
dan menetapkan teori-teori yang 
relevan sebagai pendukung kebenaran 
dari hipotesis yang telah ditetapkan. 
Tahapan yang kedua yaitu tahap 
pengujian empiris yang berarti peneliti 
harus mampu mengumpulkan dan 
melakukan analisis data guna mencari 
dan menemukan kebenaran empiris 
yang sesuai dengan hipotesis 
penelitian yang dilakukan. Penelitian 
yang baik membutuhkan pemikiran 
yang seksama walaupun dalam 
kenyataanya seringkali memakan 
waktu yang lebih lama dari pada yang 
diperkirakan semula. Oleh karena itu 
yang menjadi acuan dalam penelitian 
kuantitatif adalah teori. 
       Berdasarkan pengertian teori 
tersebut, maka disusun konsep 
variabel, indikator, hubungan variabel 
bebas dengan variabel terikat, dan 
hubungan indikator dengan variabel 
terikat, sebagai berikut: 
 
Kinerja (X) 

Perlu diketahui bahwa Istilah 
kinerja merupakan terjemahan dari 
performance yang sering diartikan 
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sebagai penampilan unjuk kerja atau 
prestasi. Prawirosentono (dalam 
Pasolong, 2007: 176) mengemukakan 
bahwa:  

“Kinerja adalah hasil kerja yang 
dapat dicapai oleh pegawai atau 
kelompok pegawai dalam suatu 
organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika” 

 
        Artinya, setiap pegawai mampu 
mencapai hasil kerja atau kinerja 
apabila pegawai tersebut sudah 
melaksanakan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya dalam upaya untuk 
mencapai tujuan suatu organisasi, 
akan tetapi harus sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Dalam kaitanya dengan 
kinerja sebagai upaya untuk 
mewujudkan tujuan dikuatkan dengan 
pendapat Mahsun (2006:  25) 
mendefinisikan “Kinerja (performance) 
sebagai suatu gambaran mengenai 
tingkat pelaksanaan suatu kegiatan 
atau program atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam 
strategic planning suatu organisasi”. 
       Selain pengertian dari kinerja, 
suatu kinerja juga dapat dinilai untuk 
mengetahui kualitas pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya. Salah satu 
cara yang digunakan untuk melihat 
hasil kinerja seorang pegawai yaitu 
dengan melihat hasil penilaian kerja 
yang menurut Robert L, Mathins dan 
Jhon H. Jackson (2006) dalam Rivai, 
dkk (2014: 406) yaitu: 

“Penilaian kinerja adalah proses 
mengevaluasi seberapa baik 
pegawai melakukan pekerjaan 

mereka jika dibandingkan dengan 
seperangkat standar, dan kemudian 
mengomunikasikan informasi 
tersebut pada pegawai. Adapun 
tujuan dari penilain kinerja pegawai 
adalah: 

a. Untuk mengetahui tingkat 
prestasi pegawai, 

b. Mendorong 
pertanggungjwaban dari pegawai, 

c. Pengembangan SDM, 
d. Memelihara atau 

mempertahankan sistem”. 
 

       Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi kemajuan suatu 
instansi terutama pada kinerja 
pegawainya. Menurut Robert L. 
Mathins dan Jhon H. Jackson (2001- 
82) faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja individu seorang pegawai, yaitu: 
a. Kemampuan Pegawai  
b. Motivasi 
c. Dukungan yang diterima  
d. Keberadaan pekerjaan yang 

dilakukan 
e. Hubungan mereka dengan instansi 

 
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 
       Sumber daya manusia merupakan 
kemampuan yang dimiliki manusia 
terdiri dari daya pikir dan daya fisik 
manusia. SDM memiliki peran yang 
penting bagi tercapainya tujuan suatu 
organisasi, karena menyangkut 
langsung pada unsur manusia dan 
menunjang instansi melalui kreativitas, 
dorongan serta peran yang nyata. 
Tanpa adanya manusia tidak mungkin 
organisasi dapat bergerak dan berjalan 
menuju tujuan yang diinginkan. 
       Tercapainya tujuan organisasi 
tidak bisa dilepaskan dari sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh organisasi. 
Taliziduhu Ndraha (1990) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan sumber 
daya manusia adalah : 
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 “The people who are ready, willing 
and able to contribute to 
organizational goals. Yang artinya 
penduduk yang siap, mau, dan 
mampu memberi sumbangan 
terhadap pencapaian tujuan 
organisasional. Organisasi yang 
dimaksud bukan hanya industri atau 
perusahaan, tetapi juga organisasi 
diberbagai bidang antara lain politik, 
pemerintahan, hukum, sosial, 
budaya, lingkungan dan 
sebagainya. 
 

Pada prinsipnya pegawai yang 
baik mengandung 2 makna, yakni : 
Pertama, profesi yaitu pegawai dituntut 
untuk memiliki keterampilan dan 
keahlian yang dapat diandalkan 
sebagai penunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas. Kedua, 
pengabdian yaitu sikap dan tindakan 
pegawai dalam menjalankan tugas 
administrasi desa harus senantiasa 
mendahulukan kepentingan umum 
daripada kepentingan pribadi. 
Sehingga untuk mencapai hasil yang 
baik dalam melaksanakan tugas harus 
didukung dengan kesesuaian tingkat 
pengetahuan atas dasar latar belakang 
pendidikan dengan beban kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya dan juga 
sebagai cerminan potensi diri yang 
dimiliki, baik dari aspek kemampuan 
maupun aspek tingkah laku. Siagian 
(2000 ; 140) mengatakan bahwa  

“Manusia merupakan unsur penting 
dalam setiap dan semua organisasi,  
keberhasilan organisasi mencapai 
tujuan dan berbagai sasaran serta 
kemampuannya menghadapi 
berbagai tantangan, baik yang 
sifatnya eksternal maupun internal 
sangat ditentukan oleh kemampuan 
mengelolah sumber daya manusia”. 

 

       Aspek-aspek yang penting 
ditingkat pemerintahan 
desa/pemerintahan terendah yaitu 
sumber daya manusia. Keberadaan 
sumber daya manusia yang dimaksud 
yaitu seseorang yang mampu diserahi 
tugas dibidang administrasi. Terutama 
yang berhubungan dengan penyajian 
data dan informasi yang dibutuhkan 
desa seperti tugas ketua RT. Sehingga 
ketua RT semakin dituntut adanya 
kerja keras dan kemampuan yang 
optimal dalam memberikan data yang 
lengkap guna memperlancar 
pelaksanaan tugas pemerintahan desa. 
 
 
2.2.3 Motivasi (X2) 
       Perlu diketahui motivasi berasal 
dari dalam pribadi individu yang 
mendorong individu untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas tertentu guna 
mencapai tujuan yang ingin dicapainya. 
Namun seringkali orang berpendapat 
bahwa motivasi dapat ditimbulkan 
apabila individu mendapatkan imbalan, 
kenyataannya masih ada seseorang 
yang meskipun sudah diberi imbalan 
tetapi pekerjaannya belum maksimal. 
Setiap manusia tentu mempunyai 
dasar alasan mengapa seseorang 
bersedia melakukan jenis kegiatan atau 
pekerjaan tertentu, mengapa orang 
yang satu bekerja dengan giat, 
sedangkan yang lain biasa saja. Hal ini 
tentu didasarkan pada motivasi yang 
dimiliki tiap individu tersebut. 

Motivasi merupakan suatu 
dorongan, keinginan atau kehendak 
seseorang yang menyebabkan 
seseorang tersebut melakukan 
aktivitas atau kegiatan yang diinginkan 
untuk mewujudkan tujuan yang 
diinginkanya. Namun, dalam 
mewujudkan tujuan dibutuhkan 
ketekunan, keinginan dan kekuatan 
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dari seorang individu tersebut sebagai 
suatu proses motivasi.  
Adapun tujuan dari motivasi menurut 
Hasibuan (2005) adalah sebagai 
berikut: 

a. Meningkatkan moral dan 
kepuasan kerja karyawan 

b. Meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan 

c. Mempertahankan kestabilan 
karyawan 

d. Meningkatkan kedisiplinan 
karyawan 

e. Mengefektifkan pengadaan 
karyawan 

f. Menciptakan suasana dan 
hubungan kerja yang baik 

g. Mempertinggi rasa tanggung 
jawab karyawan terhadap 
tugas-tugasnya 

h. Meningkatkan efisiensi 
penggunaan alat-alat dan 
bahan baku 

i. Meningkatkan loyalitas, 
kreativitas dan partisipasi 
karyawan 

Selain disebutkan tujuan motivasi oleh 
Hasibuhan,  Ishak Arep dan Henri 
Tanjung (2003:17) berpendapat bahwa 
ciri-ciri orang yang temotivasi adalah : 

1. Bekerja sesuai standar 
2. Disiplin 
3. Merasa berharga 
4. Bekeja keras 

 
       Dari pendapat diatas dapat 
diketahui tujuan dan ciri-ciri orang yang 
memiliki motivasi. Dengan demikian 
setiap pegawai harus memiliki motivasi 
yang baik pada diri sendiri agar tugas 
dan tanggung jawabnya menuai hasil 
yang baik. 
 
2.2.4 Kelengakapan Data 

Adminstrasi Desa (Y) 
       Pada dasarnya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan selalu 

membutuhkan data administrasi. Data 
sering disebut sebagai bahan mentah 
informasi. Menurut Zulkifli Amsyah 
(1987) “Data adalah fakta yang sudah 
ditulis dalam bentuk catatan atau 
direkam ke dalam berbagai bentuk 
media”.  Data yang diperoleh akan 
menjadi bahan dalam suatu proses 
pengolahan data.  
       Sedangkan administrasi 
merupakan salah satu unsur yang 
mempunyai peranan penting dalam 
pencapaian tujuan dari berbagai 
kegiatan pemerintahan. Dalam 
pelaksanaan kegiatan administrasi 
pemerintahan desa, demi efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan 
pemerintah desa, pemerintah desa 
harus didukung dengan tata usaha 
yang benar.  
       Menurut (Nurcholis, 2011: 135) 
“Tata usaha adalah kegiatan mencatat 
semua proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang disebut 
administrasi desa”. Jadi, administrasi 
desa adalah keseluruhan proses 
kegiatan pencatatan data dan informasi 
mengenai penyelenggaraan 
pemerintah desa. 
       Jenis administrasi yang dimaksud 
dalam penelitian ini yaitu administrasi 
penduduk karena mengingat bahwa 
tugas dari ketua RT yaitu melakukan 
pencatatan data dan informasi 
mengenai warganya. Untuk itu 
diperlukan penataan yang baik dan 
teratur dalam pencatatan administrasi, 
sebab dengan adanya administrasi 
yang baik dan teratur maka dapat 
mendukung pelaksanaan pemerintahan 
yang baik, sehingga pemerintah dapat 
memberikan  pelayanan yang terbaik 
bagi masyarakatnya. Hal ini dimaksud 
dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat desa yaitu 
terpenuhinya kelengkapan data 
administrasi desa. Kualitas data atau 
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informasi yang tersedia mempengaruhi 
tingkat keberhasilan pelayanan yang 
baik. Menyadari hal tersebut, tentu 
perlu adanya upaya pengembangan 
basis data yang semakin baik dari 
waktu ke waktu. Karena, pengambilan 
keputusan atau pembuatan kebijakan 
seringkali bersandar pada data yang 
tidak akurat dan tidak lengkap dari 
pemerintahan yang ada di bawahnya. 
 
2.2.5 Hubungan  Kinerja (X) 

terhadap Kelengkapan Data 
Administrasi Desa (Y) 

Data administrasi, karena 
esensinya suatu data itu berupa barang 
dan data termasuk kelengkapan 
pemerintahan yang dibutuhkan dalam 
proses penyelenggaran pemerintahan. 
Sedangkan yang dimaksud jasa dalam 
penelitian yaitu kinerja dari ketua RT 
yang siap dan mau membantu 
pemerintahan desa dalam menyajikan 
data.  

Kinerja pegawai yang baik 
adalah salah satu faktor yang sangat 
penting dalam upaya untuk 
meningkatkan kualitas administrasi. 
Kinerja yang dimaksud dalam 
penelitian ini yaitu kinerja ketua Rukun 
Tetangga dalam pencapaian hasil kerja 
sesuai dengan tugas yang diberikan 
dalam penyajian administrasi dengan 
data yang lengkap untuk proses 
peyelenggaraan pemerintahan desa.  
       Sehingga hasil kerja dari ketua RT 
dalam memberikan data atau informasi 
yang besangkutan dengan administrasi 
penduduk harus dengan tepat, jelas, 
dan benar, sehingga akan membantu 
desa dalam menjalankan administrasi 
desa dalam pembuatan rencana, 
kontrol kegiatan, dan pengambilan 
keputusan. Baik buruknya data 
administrasi desa dapat diukur dari 
tingkat kinerja ketua RT dalam 
melaksanakan tugasnya melakukan 

pendataan kepada warga desa. 
Apabila kinerja ketua RT baik, maka 
hasil data yang diperoleh juga baik dan 
lengkap. 

 
2.2.6 Hubungan Sumber Daya 

Manusia (X1) terhadap 
Kelengkapan Data 
Administrasi Desa (Y) 

       Perlu dikemukakan bahwa 
manusia merupakan unsur yang sangat 
penting dalam pelaksanaan kegiatan. 
Karena manusia sebagai penggerak 
dalam pelaksana suatu kegiatan 
tersebut. Dalam kaitanya dengan 
sumber daya manusia maka Sonny 
Sumarsono (2003) berpendapat: 

“Sumber daya manusia atau human 
resources megandung dua 
pengertian. Pertama, usaha kerja 
atau jasa yang dapat diberikan 
dalam proses produksi. Dalam hal 
lain sumber daya manusia 
mencerminkan kualitas usaha yang 
diberikan oleh seseorang dalam 
waktu tertentu untuk menghasilkan 
barang dan jasa. Pengertian kedua, 
sumber daya manusia menyangkut 
manusia yang mampu bekerja untuk 
memberikan jasa atau usaha kerja 
tersebut. Mampu bekerja berarti 
mampu melakukan kegiatan, yaitu 
bahwa kegiatan tersebut 
menghasilkan barang dan jasa 
untuk memenuhi kebutuhan atau 
masyarakat”.  

       Berdasarkan pendapat diatas 
dinyatakan bahwa sumber daya 
manusia sebagai jasa yang melakukan 
usaha dalam menjalankan tugasnya, 
sama halnya dengan ketua RT yang 
merupakan unsur dari sumber daya 
manusia dalam kurun waktu teretentu 
atas usaha dan kemampuannya dapat 
menghasilkan barang yang dibutuhkan 
untuk kepentingan bersama. Dalam 
kaitanya dengan ini yaitu data 
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adminstrasi penduduk desa yang 
tentunya dibutuhkan oleh pemerintahan 
desa dan masyarakat 

Hubungan dari sumber daya 
manusia dalam proses kelengkapan 
data administrasi pemerintahan desa 
adalah sumber daya manusia sebagai 
unsur manusia yaitu ketua RT yang 
berperan dalam pelaksanaan tugas-
tugas yang diberikan oleh atasan 
dengan sumber daya atau kemampuan 
fikir dan fisiknya yang dimiliki oleh 
ketua RT dalam upaya pengisian data 
desa agar data tersebut lengkap. 

 
2.2.7 Hubungan  Motivasi (X2) 

terhadap Kelengkapan 
Administrasi Desa (Y) 

       Perlu diketahui bahwa setiap orang 
memiliki motivasi sendiri dalam 
kehidupannya terlebih lagi dalam 
menjalankan pekerjaanya, motivasi ini 
bertujuan untuk membangkitkan 
semangat dan dorongan dalam upaya 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
       Mengingat pelayanan dalam kaitan 
dengan pemerintahan desa senantiasa 
berhubungan dengan dinamika 
penduduk desa maka hal yang paling 
penting sasaran dalam hal ini adalah 
pencatatan, penyimpanan/pengarsipan, 
dan pengiriman data-data. Dengan 
demikian maka yang memiliki posisi 
dan peran cukup strategis 
sebagaimana yang diungkapkan dalam 
teori-teori sebelumnya adalah motivasi 
ketua RT. Karena motivasi pada 
dasarnya merupakan dorongan yang 
dapat meningkatkan semangat individu 
maupun satuan organisasi lainnya 
sehubungan dengan upaya untuk 
mewujudkan tujuan dan sasaran 
organisasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  
 
 
 

Kerangka Pemikiran 
     Kerangka pemikiran bertujuan untuk 
memberikan gambaran terhadap 
penelitian yang dilakukan dengan 
menghubungkan konsep-konsep yang 
dapat diamati dan dapat diukur.  Maka 
konsep tersebut dijabarkan ke dalam 
variabel di dalam sebuah model 
penelitian. Kerangka pemikiran: X 
adalah Kinerja Ketua RT; X 1 adalah 
Sumber Daya Manusia; X 2 adalah 
Motivasi; dan Y adalah Kelengkapan 
Data Adminstrasi Desa. 
Hipotesis 
      Ada beberapa hipotesis yang 
merupakan kesimpulan sementara 
bagaimana pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat dalam 
penelitian sebagai berikut: 
1. Hipotesa Mayor, yang terdiri dari : 

Hi : Ada hubungan antara 
Kinerja Ketua Rukun 
Tetangga terhadap 
Kelengkapan Data 
Administrasi Desa 

Ho : Tidak ada hubungan 
antara Kinerja Ketua 
Rukun Tetangga 
terhadap Kelengkapan 
Data Administrasi Desa 

2. Hipotesa Minor Ketua Rukun 
Tetangga terhadap Kelengkapan 
Data Administrasi Pemerintahan 
Desa Temurejo, terdiri dari : 

H1 : Ada hubungan antara 
SDM terhadap 
kelengkapan data 
administrasi desa 

Ho :Tidak ada hubungan 
antara SDM terhadap 
kelengapan data 
administrasi desa 

H1 : Ada hubungan antara 
motivasi terhadap 
kelengkapan data 
administrasi desa 
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Ho : Tidak ada hubungan 
antara motivasi terhadap 
kelengkapan data 
administrasi desa 

 
Kerangka Konseptual 
     Salah satu langkah dalam kegiatan 
penelitian tentu membutuhkan suatu 
konsep yang bertujuan untuk 
menjelaskan pengertian-pengertian 
dari variabel penelitian yang dilakukan, 
maka konsep harus didefinisikan 
secara jelas dan tepat agar mudah 
dipahami. Konsep-konsep yang harus 
dijelaskan adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja ketua RT (X) adalah 
prestasi kerja atau hasil kerja 
dari ketua RT dalam lembaga 
pemerintahan ditingkat desa 
dengan melaksanakan tugas dan 
fungsinya untuk mencapai target 
keberhasilan kelengkapan data 
administrasi pemerintahan desa. 

b. Sumber daya manusia 
merupakan kemampuan yang 
dimiliki ketua RT dalam 
melaksanakan tugas dan 
tanggug jawabnya dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

c. Motivasi merupakan salah satu 
kekuatan dan dorongan pada diri 
seseorang dalam meningkatkan 
semangat kerja yang muncul 
pada diri ketua RT dalam 
melaksanakan tugasnya   

d. Kelengkapan data administrasi 
pemerintahan desa (Y) adalah 
kebenaran dan kejelasan sebuah 
data administrasi penduduk yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh 
ketua RT dengan kriteria data 
warga desa tersebut sesuai 
dengan realitas warga desa.   
  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
       Sebagaimana diketahui bahwa 
penelitian ini merupakan penelitian 
yang akan menguji ada tidaknya 
hubungan antara variabel kinerja ketua 
RT terhadap kelengkapan data 
administrasi desa. Hubungan yang 
dimaksud meliputi hubungan antara 
beberapa indikator, dalam upaya untuk 
menjelaskan dan menguji beberapa 
hubungan yang terangkum dalam 
hipotesis-hipotesis penelitian yang 
telah ditetapkan, maka dalam bab ini 
peneliti akan menyajikan data dari 
masing-masingh indikator dan variabel 
serta jenis datanya. 
      Pengujian dilakukan dengan 
memperhatikan dan mempergunakan 
konsekuensi yang menetapkan bahwa 
apabila hasil perolehan data melebihi 
harga kritik sebagaimana telah 
tercatum pada tabel harga kritik pada 
analisis product moment, maka yang 
dimaksud dengan konsekuensi dalam 
penelitian adalah hipotesis kerja (Ha) 
yang menyatakan ada pengaruh antara 
indikator sumber daya manusia (X1), 
pengaruh indikator motivasi (X2) 
maupun kinerja ketua RT terhadap 
kelengkapan data administrasi desa 
diterima. Sedangkan (Ho) adalah 
hipotesis nihil yang menyatakan tidak 
ada pengaruh antara indikator sumber 
daya manusia (X1), indikator motivasi 
(X2) dan kinerja ketua RT (X) terhadap 
kelengkapan data administrasi desa (Y) 
diterima. 

  Dari analisis pengaruh indikator 
Motivasi (X2) terhadap variabel 
Kelengkapan Data Administrasi Desa 
(Y) diperoleh dari perhitungan yang 
menggunakan analisis korelasi produk 
moment menghasilkan angka sebesar 
0,486. Hasil perhitungan tersebut 
ternyata lebih besar dari harga kritik 
tabel r product moment dengan taraf 
kepercayaan 95%  sebesar 0,230 pada 
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N=73, dan besarnya angka koefisien 
korelasi terletak pada angka 0,41-0,60 
yang berarti tingkat korelasi agak 
rendah. Sehingga hipotesis kerja (Hi) 
diterima sedangkan Hipotsesis nihil 
(H0) ditolak. 

  Dari analisis pengaruh  Kinerja 
ketua RT ( Variabel X) terhadap 
Kelengkapan Data Administrasi Desa ( 
Variabel Y ) diperoleh dari perhitungan 
yang menggunakan analisis korelasi 
produk moment menghasilkan angka 
sebesar 0,311. Hasil perhitungan 
tersebut ternyata lebih besar dari harga 
kritik tabel r product moment dengan 
taraf kepercayaan 95%  sebesar 0,230 
pada N=73, dan besarnya angka 
koefisien korelasi terletak pada angka 
0,21-0,40 yang berarti tingkat korelasi 
rendah. Sehingga hipotesis kerja (Hi) 
diterima sedangkan Hipotsesis nihil 
(H0) ditolak. 

Dengan demikian maka hipotesis 
yang menyatakan ada hubungan 
antara  antara Kinerja Ketua RT 
( Variabel X ) terhadap Kelengkapan 
Data Administrasi Desa ( Variabel Y ) 
diterima. Sebaliknya hipotesis nihil 
yang menyatakan bahwa tidak ada 
hubungan antara Kinerja Ketua RT 
( Variabel X ) terhadap Kelengkapan 
Data Administrasi Desa ( Variabel Y ) 
ditolak 
 
KESIMPULAN  
       Kesimpulan yang dikemukakan 
dalam penelitian ini didasarkan pada 
landasan teori maupun hasil analisis 
data yang telah dilakukan dalam 
perhitungan korelasi yang meliputi : 
1. Ada pengaruh antara sumber daya 

manusia (X1) terhadap variabel 
kelengkapan data administrasi 
desa (Y). Hal ini dibuktikan dari 
hasil perhitungan statistik dengan 
perolehan 0,361. Nilai ini lebih 
besar dari harga kritik tabel r 

product moment dengan taraf 
kepercayaan 95%  sebesar 0,230 
pada N=73. Sehingga hipotesis 
kerja (Hi) diterima sedangkan 
Hipotsesis nihil (H0) ditolak. 

2. Ada pengaruh antara indikator 
motivasi kerja (X2) terhadap 
variabel kelengkapan data 
administrasi desa (Y). Hal ini 
dibuktikan dari hasil perhitungan 
statistik dengan perolehan 0,486. 
Nilai ini lebih besar dari harga kritik 
tabel r product moment dengan 
taraf kepercayaan 95%  sebesar 
0,230 pada N=73. Sehingga 
hipotesis kerja (Hi) diterima 
sedangkan Hipotsesis nihil (H0) 
ditolak. 

3. Ada pengaruh antara variabel 
kinerja ketua RT (X) terhadap 
variabel kelengkapan data 
administrasi desa (Y). Hal ini 
dibuktikan dari hasil perhitungan 
statistik dengan perolehan 0,311. 
Nilai ini lebih besar dari harga kritik 
tabel r product moment dengan 
taraf kepercayaan 95%  sebesar 
0,230 pada N=73. Sehingga 
hipotesis kerja (Hi) diterima 
sedangkan Hipotsesis nihil (H0) 
ditolak. 

 
 

SARAN 
       Berdasarkan hasil analisis data 
yang diuraikan dalam kesimpulan 
penelitian ini, maka penulis 
mengemukakan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Perlu ditingkatkan lagi motivasi dari 

ketua RT melalui semangat, 
dorongan maupun dukungan dari 
atasan dan lingkungan sekitar. Hal 
ini dimaksudkan agar ketua RT 
timbul rasa percaya diri dan 
semangat dalam melaksanakan 
tugasnya beserta segala macam 
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konsekuensinya dalam pengisian 
data desa. Karena berdasarkan 
hasil analisis data ternyata motivasi 
memiliki korelasi yang cukup 
signifikan terhadap kelengkapan 
data administrasi desa.  

2. Perlu dilakukan coklit (pencocokan 
dan penelitian) terhadap data yang 
telah di isi oleh ketua RT dalam 
rangka perifikasi data dengan 
pemerintahan desa agar data-data 
tersebut lengkap dan akurat. 
Sehingga apabila pemerintahan 
desa memiliki data administrasi 
yang lengkap maka akan 
mempermudah penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan desa 
dengan baik.  
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