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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keluarga Berencana 

dalam persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera, maka dapat dirumuskan beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

 

1. Persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap Keluarga Berencana 

sebagai program atau usaha untuk mengatur jarak kelahiran sesuai dengan 

syariat Islam untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 

 

2. Keterlibatan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam mengikuti Keluarga 

Berencanadimaksudkan untuk mengatur jarak kelahiran. Hal inibertujuan 

agar anak-anak dapat tumbuh besar dengan kasih sayang yang tercurah secara 

penuh, waktu yang tersedia tidak hanya terfokus untuk mengurus anak, akan 

tetapi dapat menjalankan peran-peran yang lain,seperti melayani masyarakat, 

ikut terlibat dalam dakwah, badan sosial, dan politik. 

Sedangkan keterlibatan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam kegiatan 

Bidang Perempuan PKS, termasuk kader yang aktif. Kader Partai Keadilan 

Sejahtera memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bidang 

Perempuan PKS merupakan rangkaian agenda tarbiyah yang harus mereka 
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jalani untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam Islam dimaknai 

sebagai keluarga sakinah. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang diajukan adalah: 

 

1. Bagi BKKBN untuk lebih gencar mensosialisasikan tujuan dari Keluarga 

Berencana yaitu untuk mengatur jarak kelahiran guna mewujudkan keluarga 

berkualitas melalui Majelis-majelis Ta’lim (pengajian Ibu-ibu), sehingga 

tujuan dari KB tersebut dapat terwujud. 

 

2. Bagi pengurus Bidang Perempuan PKS dan para kader Partai Keadilan 

Sejahtera diupayakan agar memperkenalkan kegiatan-kegiatan Bidang 

Perempuan PKSkepada masyarakat muslim yang lain, sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut tidak hanya dikhususkan bagi kader PKS saja. Hal ini 

bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk 

membina keluarga yang Islami sesuai anjuran Rasulullah SAW. 

 

3. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna dalam hal penyajian data 

berdasarkan metodologi penelitian. Disarankan kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama, agar dapat 

menyempurnakan penyajian data berdasarkan metodologi penelitian dengan 

melakukan wawancara yang benar-benar mendalam terhadap para informan, 

seperti melakukan penelitian lanjutan tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keluargadalam menentukan jumlah anak. 

 


