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ABSTRAK
Safira Hayati, 2022. Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung
Keluarga Berkualitas (KKB) Kelurahan Sungai Andai. Skripsi Jurusan
Bimbingan dan penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Pembimbing: (I) Anita Ariani, S.Ag., M.Pd.I dan (II) Nur
Falikhah, S.Ant., M.Sc.
Kata Kunci: Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK), Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),
Kesejahteraan Masyarakat.
Penelitian ini dilandaskan dimana adanya program KKBPK
(Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dicetuskan
oleh BKKBN sebagai Program Nasional. Program ini bertujuan untuk
pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan keluarga sejahtera. Program
KKBPK ini tidak hanya sebatas alat atau metode kontrasepsi yang banyak dikenal
sebagai bagian dari pengontrol pertumbuhan penduduk saja, namun program ini
lebih dari sekedar pengontrol tetapi sebagai wadah peningkatan kualitas
masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam keluarga, memiliki
ketahanan diri yang kuat dalam berkeluarga dan minimnya muncul masalahmasalah sosial akibat adanya kesenjangan masyarakat. Dengan adanya program
KKBPK tersebut maka perlunya peranan Penyuluh profesional dalam bidangnya
sebagai tenaga lini lapangan yang memiliki wilayah binaan khususnya Kampung
KB disetiap desa/kelurahan agar tercapainya tujuan dari KKBPK tersebut.
Penyuluh tersebut disebut sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) atau lebih sering disebut Penyuluh KB.
Data yang digali dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber responden dan
informan. Data di proses dengan beberapa tahapan antara lain, koleksi data,
editing data, klarifikasi data, dan interpretasi data serta analisis dengan
pendekatan lapangan.
Hasilnya berupa bagaimana peranan PLKB di Kampung Keluarga
Berkualitas Kelurahan Sungai Andai sehingga terwujudnya kesejahteraan
Masyarakat ditingkat desa/kelurahan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan
PLKB serta faktor penunjang dan faktor penghambatan kegiatan yang dilakukan
oleh PLKB tersebut.
Terakhir terdapat simpulan yang berisikan mengenai peranan PLKB dalam
program KKBPK dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas nya di
Kampung KB dengan harapan melalui kegiatan itu dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat wilayah Kampung KB Kelurahan Sungai Andai.
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“LAKUKANLAH KEBAIKAN MESKIPUN TAK NAMPAK BAGAIKAN
UDARA NAMUN KESEJUKANNYA DAPAT DIRASAKAN OLEH
SEKITAR”
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KATA PERSEMBAHAN
Alhamdulillahi robbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta
alam, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada kekuatan yang lebih
besar dibanding kekuatan-Nya. Yang Maha pengampun meskipun hambanya
banyak berbuat dosa. Dia yang satu Yang Maha Esa.
Tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
Allahumma Sholli ‘alaa Sayyidina Muhammad wa ‘alaa ali Sayyidina
Muhammad. Ialah manusia sempurna yang diberikan karunia sebagai rasul
terakhir, membawa ajaran sebagai penyempurna agama sebelumnya, membawa
pengikutnya dari hitamnya kegelapan menuju terangnya cahaya pelita.
Ku persembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua ku, terimakasih
mama abah yang selalu mendoakan ku disetiap apapun yang ingin kulalui dan
capai, mensupport dan memberikan yang terbaik. Abah yang senantiasa
mencarikan rezeki siang dan malam, mama yang selalu memberikan perhatiannya
hingga aku bisa berada dititik ini. Kedua sosok yang tidak pernah menyakiti, yang
selalu memberikan cinta dan kasihnya untuk ketiga anak perempuannya.
Ku persembahkan juga skripsi ini untuk seluruh keluarga besarku,
terutama kakek nenekku yang semasa hidup beliau selalu mendoakan cucunya,
mensupport dan memperhatikan hingga ujung usia nya.
Persembahan selanjutnya untuk dosen pembimbing Ibu Anita Ariani,
S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc juga Bapak Dr. H. Mukhyar
Sani, MA yang selalu meluangkan waktunya dalam proses pengerjaan skripsi ini,
dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu nya, waktunya serta lelahnya
untuk mahasiswanya selama dibangku perkuliahan.
Selanjutnya persembahan untuk orang yang mencintai dan yang ku cintai,
terimakasih atas segala telinganya yang senantiasa mendengarkan segala keluh
kesah yang dirasakan, terimakasih selalu bisa menyempatkan waktu untuk
menemani dikala aku memerlukan, terimakasih atas setiap semangat dan segala
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saran yang diberikan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk
mewujudkan apapun yang menjadi tujuan hidup kita. Aamiinn Ya Rabbal
‘Alamin...
Terakhir ku persembahkan skripsi ini kepada sahabat-sahabatku yang
senantiasa menanyakan kapan aku maju sidang skripsi, yang tak luput
perhatiannya untukku menghadapi masa-masa semester akhir, yang membantu
sedikit banyaknya untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Semoga kalian
akan tetap dan terus menjadi sahabatku, berproses di jalan masing-masing dan
dipermudah Allah dalam menuju kesuksesan. Aamiinn... Ya Robbal ‘Alamin....
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KATA PENGANTAR

ِ بِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
الرِح ْي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ اهلل
ْ

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan
judul “Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Upaya
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas (KKB)
Kelurahan Sungai Andai.” Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada
Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan orangorang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak.
Dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak
yang ikut andil dalam memberikan bimbingan, dukungan berupa moraldan
spiritual, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan kali ini
peneliti bermaksud mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. M. Abduh Amrie, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Anita Ariani, S.Ag., M.Pd.I. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan
Penyuluhan Islam sekaligus Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II
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5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan yang terbaik serta doa
yang tiada henti.
6. Sosok yang selalu siap sedia membantu.
7. Keluarga Besar BPI 2018 yang selalu membantu selama masa perkuliahan
hingga dititik ini.
8. Seluruh sahabat dan para rekan organisasi
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
membantu secara langsung dan tidak langsung untuk kesuksesan penulisan
skripsi ini.
Teriring do’a semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kepada
semua amal kebaikan untuk semua yang terlibat dengan balasan yang sebaikbaiknya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis
mengharapkan dari semua pihak segala kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya
bagi penulis dan pembacanya.
Banjarmasin, 6 April 2022

Penulis
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah
pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tanggal 22 Januari 1988.
1.

ا

:A

16. ط

: Th

2.

ب

:B

17. ظ

: Zh

3.

ت

:T

18. ع

:‘

4.

ث

: TS

19. غ

: Gh

5.

ج

: J

20. ف

:F

6.

ح

:H

21. ق

:Q

7.

خ

: Kh

22. ك

:K

8.

د

:D

23. ل

:L

9.

ذ

: Dz

24. م

:M

10. ر

:R

25. ن

:N

11. ز

:Z

26. و

:W

12. س

:S

27. ه

:H

13. ش

: Sy

28. ء

:‘

14. ص

: Sh

29. ي

:Y

15. ض

: Dh
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MAD DAN DIFTONG
1. Fathah Panjang

: Ā/ ā

2. Kasrah Panjang

: Ī/ ī

3. Dhammah Panjang

:Ū/ ū

4. Aw

: ْاَو

5. Ay

ْاَي:

Catatan :
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya:  َربَّنَاditulis
Rabbanā
2. Vokal Panjang (mad): Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris bawah)
ditulis ī serta dhammah (baris depan) ditulis dengan ū, Misalnya:
ْارعَة
ِ َالقditulisal-qāri’ah, ْ َْال َم َسا ِكينditulis al-masākīn,

ََْ المفلِحونditulis al-

muflihūn.
3. Kata sanding alif+lam Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al,
misalnya:ْ َْال َكفِرونditulis al-kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf
syamsyiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:
ِّجال
َ  الرditulis ar-rijāl.
4. Ta’marbuthah Bila terletak diakhir kalimat, ditulis, misalnya: ْالبَقَ َرةditulis
al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis, misalnya: ال
ْ  ال َّز َكاة ْال َمditulis zakāt
al-māl, atau ْْسو َرةْالنِّ َساءditulissurat an-Nīsā.
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5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:
ditulis ََّْْازقِين
ِ  َوه َوْخَيرْالرwahuwakhairar-Rāziqīn.
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