
 

ABSTRAK  

Nurfadilah Rohimah. Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Tentang Keluarga Sakinah. Penelitian Terhadap 

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2015 Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

 

Penyuluhan keluarga berencana di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 

dilatar belakangi oleh banyaknya permasalah yang muncul dikalangan remaja 

sebagai akibat ledakan penduduk, sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap 

terhadap pertumbuhan penduduk, yaitu dengan menunda usia perkawinan dan 

merencanakan jumlah anak sebagi upaya pengendalian kelahiran. Selain itu, 

meningkatnya penderita HIV/AIDS, Indonesia darurat narkoba, dan sex bebas 

menjadi masalah yang paling menonjol dikalangan remaja masa kini. Sehingga 

matakuliah penyuluhan KB sebagai wadah bagi remaja untuk menambah wawasan 

dan merencanakan masa depan dalam mebangun keluarga sakinah.  

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap 

penyuluhan keluarga berencana di Jurusan BKI,  (2) untuk mengetahui pengetahuan 

mahasiswa mengenai keluarga sakinah, (3) untuk mengetahui pengaruh penyuluhan  

keluarga berencan terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai 

keluarga sakinah di jurusan BKI angkatan 2015 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Bandung.  

Penelitian ini didasarkan pada  teori behaviorisme dimana penelitian ini 

menitikberatkan pada pengukuran dan pengamatan perkembangan perilaku yang 

dihasilkan oleh respon mahasiswa terhadap rangsangan yakni variable X yaitu 

penyuluhan keluarga berencana terhadap variable Y yaitu peningkatan pengetahuan 

tentang keluarga sakinah. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan 

umpan balik posistif atau negative yang diberikan, peran lingkungan sangat 

berpengaruh dalam pembentukan respon dan reaksi yang dihasilkan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah teknik purpositive 

sampling yakni seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2015 

yang mengikuti matakuliah Penyuluhan Keluarga Berencana dan Pernah mengikuti 

matakuliah Fiqih Keluarga Muslim. Rentang usia responden adalah 20-25 tahun 

dan belum menikah. Sample yang memenuhi kriteria tersebut sebanyak 40 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan respon mahasiswa terhadap penyuluhan KB 

sebesar 82,2 % sangat tinggi. Pengetahuan tentang keluarga sakinah sebesar 87 % 

sangat tinggi. H1 diterima artinya Terdapat pengaruh positif penyuluhan keluarga 

berencana terhadap peningkatan pengetahuan tentang keluarga sakinah bagi 

mahasiswa BKI 2015. Adapun besar pengaruhnya sebesar 46,1%. Besaran 

peningkatannya jika peningkatan pengetahuan tentang keluarga sakinah naik satu 

satuan maka nilai penyuluhan KB akan naik sebesar 0,802 dan sisa nilai 0,2 

merupakan nilai peningkatan dari variabel yang tidak penulis teliti. 
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Motto  

 

Education Is Not Preparation For Life, As Real Education Is Life Itself .So 

Never Complained Of Short Comings, Because Shortage Remind You To 

Continue To Look For The Power That Is Within You. 

 

(Pendidikan tidak dipersiapkan untuk kehidupan, karena pendidikan yang 

sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi, jangan pernah mengeluh atas 

kekuranganmu karena kekurangan akan mengingatkanmu untuk terus mencari 

kekuatan yang ada dalam dirimu. 
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