
 

 

 ABSTRAK 

Dadan Ramdani : Bimbingan Sosial Islam Untuk Mengubah Pola Pikir Masyarakat 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. (Penelitian di Dusun Margaluyu 

Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran).   

  Kemiskinan seolah tidak ingin pergi dari Indonesia, sampai saat ini masih 

banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dalam upaya 

mengentaskan masalah kemiskinan, pemerintah  mengadakan Program Keluarga 

Harapan (PKH). Namun masyarakat penerima PKH belum sepenuhnya memahami 

tujuan PKH.  Bimbingan sosial Islam pada dasarnya dilakukan untuk membantu 

masyarakat mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial serta memiliki 

tanggung jawab kemasyarakatan. Dengan adanya bimbingan sosial islam diharapkan 

masyarakat akan memiliki pengtahuan dan wawasan yang baru mengenai pendidikan 

anak, ekonomi, disabilitas, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

  Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pola pikir masyarakat penerima PKH, 

mengetahui proses pelaksanaan bimbingan sosial islam terhadap masyarakan penerima 

PKH, dan mengetahui dampak bimbingan sosial islam terhadap pola pikir dan perilaku 

masyarakat penerima manfaat PKH. 

  Penelitian ini berangkat dari teori bimbingan sosial Islam yaitu proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan kemasyarakatannya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup didunia dan di  akhirat. Dengan demikian sebagai masyarakat yang 

mendapatkan amanah dari pemerintah,  harus bisa memanfaatkan amanah itu sesuai 

dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah.  

  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

dekriptif, karena itu penulis menyajikan laporan dengan sifat realistis dan sistematis 

dan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di temukan bahwa bimbingan sosial 

islam untuk meningkatkan pola pikir masyarakat penerima manfaat PKH sudah cukup 

baik. namun belum mencapai target yang di harapkan oleh pemerintah Hal ini sesuai 

oleh penuturan dari beberapa masyarakat yang di wawancarai oleh penulis yang 

menyatakan sudah terbantu dengan adanya bimbingan sosial islam sehingga bisa lebih 

bijak dalam pengelolaan dana  PKH. 
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