
 

 

ABSTRAK 

 

Wialfiny Pratiwi Risgia Sulaksono. Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

dalam Pengembangan Program Bina Keluarga Balita.  

Petugas Lapangan  Keluarga Berencana adalah aparat pemerintah ( PNS/Non PNS ) 

yang berkedudukan disuatu daerah dengan  tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan 

kegiatan berupa Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, Evaluasi dan Pengembangan Program 

KB Nasional serta kegiatan program pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah 

Daerah di wilayah kerjanya. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan sering kali tidak sesuai 

dengan teori, para petugas penyuluh lapangan keluarga berencana memiliki berbagai 

permasalahan yang dapat mempengaruhi suatu program dapat berjalan dengan baik atau 

sebaliknya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran seorang penyuluh 

lapangan keluarga berencana dalam menjalakankan tugas serta fungsinya dalam proses 

pelaksanaan suatu program Keluarga Berencana. Dan bagaimana pelaksanaa tugas dan fungsi 

yang dijalankan kecamatan panyileukan beserta hasil dari proses pelaksanaan program bina 

keluarga balita. 

Pembahasan ini tentang fungsi dan tugas penyuluh lapangan keluarga berencana, 

bahwa penyuluh lapangan keluarga berencana memiliki tugas serta fungsi yang harus 

dijalankan. Dalam menjalankan proses pelaksanaan tugas serta fungsi penyuluh lapangan 

keluarga berencana kecamatan panyileukan memiliki dorongan serta hambatan dalam 

pencapaian pengembangan program bina keluarga balita. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, metode ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran dan memberikan penjelasan sejelas – jelasnya tentang 

Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana  dalam Pengembangan Program Bina 

Keluarga Balita. Untuk perolehan data yang bersifat teoritik diambil berdasarkan 

kepustakaan, adapun langkah – langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan jenis dan sumber 

data, menentukan teknik pengumpulan data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data. 

Berdasarkan hasil bahwa peran penyuluh lapangan keluarga berencana kecamatan 

panyileukan dalam pengembangan program bina keluarga balita dinyatakan positif, karena 

telah tercapai berbagai POS BKB yang pernah berjalan dan terlihat dari hasil warga atau 

orang tua dapat memiliki informasi untuk meningkatkan pola asuh kepada anak, dapat 

mengetahui tumbuh kembang anak.Dengan demikian penelitian ini dapat diketahui peran 

penyuluh lapangan keluarga berencana di kecamatan panyileukan. 

 


