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ABSTRAK 

Amelia Ginting. NIM. 3131111001. “Peran Pemerintah Desa Menurut UU 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Bidang 

Infrastruktur Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten 

Deli Serdang”.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar peran pemerintah desa 

menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan desa bidang 

infrastruktur di Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli 

Serdang” serta untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Ketangkuhen 

tentang peran pemerintah desa terhadap pembangunan desa bidang infrastruktur. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat desa Ketangkuhen yang diambil berdasarkan 

jumlah kepala keluarga yaitu berjumlah 152 Kepala Keluarga dari 3 dusun yaitu 

dusun 1 Ketangkuhen, dusun 2 Saringkulit dan dusun 3 Suka sama. Sedangkan 

sampel adalah 25% dari populasi. Maka sampelnya berjumlah 38 orang yang 

dipilih secara acak (random sampling). Teknik Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan angket yang diberikan kepada masyarakat desa 

Ketangkuhen. Untuk menganalisis data yang terkumpul menggunakan rumus 

korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat 

diketahui bahwa rhitung sebesar 0,472 dengan N = 38, sementara nilai rtabel 

menunjukan pada angka 0,201. Dengan demikian rhitung > rtabel atau 0,472 > 0,201, 

pada taraf signifikan 5%. “t” dengan hasil yang diperoleh adalah thitung = 3,210 

dengan harga ttabel = 1,688. Dengan demikian thitung > ttabel atau 3,210> 1,688 pada 

taraf signifikan 5% dan dapat diterima, dengan penafsiran bahwa terdapat 

hubungan sebesar 22,27%  antara peran pemerintah desa menurut UU No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan desa bidang infrastruktur di 

Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil 

perhitungan koefisien korelasi antara variabel x (peran pemerintah desa) terhadap 

variabel y (pembangunan desa bidang infrastruktur) dapat diketahui rhitung adalah 

sebesar 0,472. Korelasi ini apabila diinterprestasikan pada nilai r korelasi dapat 

dikatagorikan pada korelasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

pemerintah desa belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan 

infrastruktur di desa Ketangkuhen kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli 

Serdang. Dikarenakan masih ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, 

transportasi dan bangunan sekolah yang masih perlu dibenahi. Pemerintah desa 

masih kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur. 
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