
 

 

ABSTRAK 

Fiana Ahadiah Maulidini. 2018. Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan 

Motivasi Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dan Sub 

PPKBD (Penelitian Di UPT Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan 

Keluarga Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang 

lebih banyak berperan dalam kegiatan penyuluhan KB; karena kedekatan tempat 

tinggal menjadikan mereka lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Kader 

KB sebagai pelaksana penyuluh KB di lapangan, disamping mengatasi masalah 

ketidakcukupan jumlah PKB, juga sejalan dengan pendekatan community-

basedservice delivery, yaitu dalam rangka mendekatkan pelayanan KB kepada 

masyarakat. Sementara itu, Motivasi kerja PPKBD dan Sub PPKBD di 

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berada pada tingkat sedang. Sehingga 

UPT Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Rancaekek 

Kabupaten Bandung guna meningkatkan motivasi kerja dalam penyuluhan KB 

kader KB salah satunya adalah melalui bimbingan kelolompok. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) motivasi kerja 

PPKBD dan Sub PPKBD , 2) pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, dan 3) 

hasil yang didapat dari kegiatan bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

motivasi kerja PPKBD dan Sub PPKBD di UPT Pengendalian Penduduk, dan 

Pembangunan Keluarga. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa bimbingan kelompok 

merupakan kegiatan sekelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. 

Dalam mengatasi masalah perkembangan individu dalam upaya mengembangkan 

potensi diri atau tugas-tugas perkembangan untuk melakukan penyesuaian diri 

secara maksimum. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis 

hasil penelitian. adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan melalui partisipasi 

moderat yaitu dengan terjun langsung ke lapangan mengikuti kegiatan dan 

menganalisis, tetapi tidak semua kegiatan diikuti, kemudian wawancara semi 

terstruktur dengan PKB serta PPKBD dan Sub PPKBD, dan studi dokumentasi 

dari lembaga atau UPT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan kelompok bagi 

petugas PPKBD dan Sub PPKBD Di UPT Pengendalian Penduduk, dan 

Pembangunan Keluarga mengalami peningkatan motivasi kerja ditunjukkan 

dengan cara, aktif bertanya dalam kegiatan, kepercayaan diri petugas dalam 

bersosialisasi mengenai Program KB di masyarakat, bersikap positif dan aktif 

dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh PKB dan berkomitmen untuk 

hadir berturut-turut dalam setiap kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. 
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