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ABSTRAK 
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dalam Menjalankan Program Keluarga Berecana (KB) di Kota 

Banjarmasin, Skripsi, Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan 
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 KB (Keluarga Berencana) atau family planning merupakan sebuah cara 

pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan maksud untuk mencapai suatu keluarga 

yang sehat, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Pada prinsipnya KB 

bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai kemaslahatan yaitu mencapai 

kesejahteraan materil dan spiritual, sehingga KB bisa dimaknai sebagai salah satu 

bentuk upaya menyiapkan generasi-generasi tangguh yang dapat dihandalkan. 

Dalam penggunaan KB terdapat berbagai efek samping yang dialami oleh 

pengguna, seperti demam, sakit gigi, sakit pinggang dan masih banyak lagi. 

Penggunaan KB ini mayoritas digunakan oleh pihak isteri. Namun dalam 

menjalankan program KB ini tentu tidak hanya isteri saja yang berperan, 

partisipasi suami pun sangat diperlukan, yaitu berupa dukungan. Dukungan suami 

pun tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam betuk emosi seperti 

cinta, perhatian, dan kasih sayang. 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui 

tingkat dukungan suami terhadap motivasi isteri dalam menjalankan program KB, 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi istri dalam menjalankan program KB, 3. 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dukungan suami terhadap motivasi isteri 

dalam menjalankan program KB. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif deskriptif. Yang menjadi subjek peneliti adalah isteri yang 

menggunakan alat kontrasepsi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

Purposive Quota Sampling. Jumlah item yang valid untuk skala dukungan suami 

adalah 39 item dan jumlah item yang valid untuk skala motivasi adalah 27 item. 

Data diperoleh melalui angket.  

 Berdasarkan hasil analisis uji korelasi dengan menggunakan teni Pearson’s 

Product Moment didapat nilai r hitung sebesar 0.526 dengan p value 0.000. 

Sementara nilai r tabel pada taraf signifikansi 1% dengan N 70 adalah sebasar 

0,306, karena nilai r hitung yang didapat (0.526) > nilai r table (sig. 1% ; N 70 

=0,306) (p value < 0.01), hal ini berarti terdapat pengaruh yang sangat signifikan 

antara dukungan suami terhadap motivasi isteri dalam menjalankan program KB 

(Keluarga Berencana). 


