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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 masalah-

masalah 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. 

 


