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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

keluarga berencana (kb) di Kecamatan Bathin viii Kabupaten Sarolangun. Metode 

yang digunakan dalam  ini adalah deskripsif kualitatif dengan jenis empiris 

(pengalaman yang benar). Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi 

kebijakan program kb seperti, pelayanan kontrasepsi, keluarga harmonis dan kb 

lestari, peningkatan  pelayanan dan pembinaan kesetaraan berKB baik jalur 

Pemerintah maupun swasta, pos penyediaan operasional desa dan penyediaan 

klinik KB, alasan masyarakat yang melaksanakan program kb, alat kontrasepsi 

yang digunakan masyarakat dan perkembangan ekomoni keluarga setelah 

mengikuti program kb. Kebijakan dan Strategi Program KB adalah untuk 

mencapai tujuan tersebut diambil kebijakan diarahkan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat kontrasepsi alat yang 

mandiri. Suksesnya suatu program dalam hal ini Program KB tergantung dari aktif 

dan atau tidaknya Partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut, 

dalam program kb hambatan/permasalahan dalam kebijakan program kb serta 

adanya upaya dan untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi  kebijakan 

program kb. 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan , Program. 



 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk 

keluarga sehat dan sejahtera dengan merencanakan kelahiran. Perencanaan 

itu bermakna bukan untuk membatasi jumlah anak melainkan mengatur 

jarak waktu kelahiran anak. Di samping itu KB juga dapat meningkatkan  

kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga 

Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang mendasari terwujudnya 

masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin 

terkendalinya penduduk. 

Pemerintah berusaha mencari berbagi cara untuk mengatasi 

masalah kependudukan yang muncul, salah satunya adalah dengan 

melakukan pembangunan di bidang kependudukan melalui program 

Keluarga Berencana (KB). Program KB dibuat dengan tujuan untuk 

mengurangi angka kelahiran sehingga, ada keseimbangan antara angka 

kelahiran dengan angka kematian. 

Kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Sarolangun 

mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Perbedaan kebijakan 

terjadi karena kemajuan teknologi dan fasiltas kesehatan yang menunjang 

berjalannya program KB. Perubahan kebijakan kb dari tahun ke tahun  

membawa angin segar kepada masyarakatuntuk lebih memahamimanfaat 

program KB yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
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Kabupaten Sarolangun merupakan suatu wilayah yang tidak luput 

dari sasaran program Keluarga Berencana Nasional karena melihat dari 

jumlah penduduk tiap tahunnya meningkat.  
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Data Pencapaian  KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi yang digunakan di 

Kabupaten Sarolangun. 

a. Kecamatan Batang asai :  83,12  % 

b. Kecamatan Limun     : 78,46 % 

c. Kecamatan Sarolangun    : 73,75 % 

d. Kecamatan  Pauh    : 82,24 % 
e. Kecamatan Mandiangin   : 86,55 % 
f. Kecamatan Pelawan    : 89,35 % 

g. Kecamatan Air Hitam    : 81,48 % 
h. Kecamatam Bathin VII    : 67,49 % 
i. Kecamatan  CNG    : 75,14 % 
j. Kecamatan Singkut   : 79,07 % 

Dari tabel diatas dapat dikemukanan bahwa pencapai KB aktif , peneliti 

tertarik lebih lanjut maneliti “ Implementasi Kebijakan Program Keluarga 

Berencana Di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas, 

maka peneliti menfokuskan masalah pada: 

a. Bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di 

Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun ? 

b. Apa kendala dalam implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di 

Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) 

di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun 

b. Untuk menegetahui kendala dalam implementasi Kebijakan Keluarha 

Berencana di Kecamatan Bathin VIII. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penelititian ini adalah : 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang kebijakan 

keluarga berencana (KB). 

2. Dapat berguna bagi peneliti lainnya sebagai referensi dalam melakukan studi 

yang berkaitan dengan objek 



 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan kualitatif.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertama yaitu Kepala Koordinasi PLKB Kecamatan Bathin VIII.
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b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang dimbil tidak secara langsung dari nara 

sumber, tetapi dari refensi buku.  

 Sumber Data 

Menurut loftland yang dikutif dalam buku Lexy Moleong Sumber data 

yang diutamakan dalam penelitian kualitatf ialah kata-kata, responden dan 

tindakan,
3
 selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut jenis datanya dibagi sebaga berikut: 

1. Responden yaitu data yang dapar memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara yaitu kepala Koordinasi PLKB Kecamatan Bathin VIII 

Kabupaten Sarolangun 

2. Place atau tempat adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak dan keadaan kedua objek untuk metode observasi 

yaitu Balai Kesejahteraan Keluarga Berencana Kecamatan Bathin VIII 

3. Data tertulis adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Ini digunakan pada metode 

dokumentasi. 
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Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tententu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak lain atau lebih. Interview dapat dipandang sebagai 

metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematik dan berlandasankan pada tujuan penyelidiakan. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis 

teknik wawacara, khususnya wawancara mendalam (deep Interview). 

2. Metode Dokumentasi 

 Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, netulen rapat catatan harian dan 

sebagainya. Data dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencatat 

data-data dari balai PLKB Kecamatan Bathin VIII. 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Congelosi dan Tailor populasi adalah Keseluruhan unsur yang 

diteliti.
4
 Populasi yang akan dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat yang berada di Desa-Desa Kecamatan Bathin VIII 

2. Sampel 

Pada penelitian nonkualitatif sampel ini dipilih dari suatu populasi sehingga 

dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi sampel benar-benar 

mewakili ciri-ciri dari suatu populasi. Dari populasi diatas, maka penulis 

mengambil sampel sebanyak 3 Masyarakat Desa Tanjung Gagak dan 3 

Masyarakat Desa Muaro Latih. 
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Analisi Data  

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk peningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 

lain. Sedangkan untuk peningkatan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan 

dengan cara mencari makna. 

Untuk mengalisis data yang diperoleh dari hasil penilitian, penulis 

menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mewujudkan bukan 

dalam bentuk angka melainkan lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara 

pembahasan yang digunakan untuk mengalisa data dalam hal ini, yaitu dengan 

menggunakan pola pikir induktif.  

Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa 

seperti ini akan diketahui apakah implementasi kebijakan program keluarga 

berencana sesuai dengan kebijakan  program KB Nasional, kemudian kebijakan 

apa yang digunakan kepala koordinasi dalam meningkatkan kebijakan program 

KB di kecamatan Bathin VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di    Kecamatan 

Bathin VIII Kabupaten Sarolangun 

Program KB menurut UU No 10 tahun 1992 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan 

(PUP), pengaturan kelahiran  pembinaan ketahanaan keluarga kecil, bahagia dan 

sejahtera. Program KB  adalah bagian terpadu (integral) dalam program 

pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, 

spirtual dan sosial budaya penduduk indonesia agar dapat dicapai keseimbangan 

baik kemampuan produksi Nasional. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 Tentang 

Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, Undang-undang ubu Mengenali 

Kependudukan dan Perkembangan sebagai modal dasar dan faktor dominan 

pembangunan sehingga perlu upaya-upaya tersebut berupa pengendalian-

pengendalian angka kelahiran dan mobalitas penduduk pengembangan  kualitas 

penduduk pada seluruh peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 

penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. 

Undang-undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga 

menjelaskan bahwa salah satu urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan 

pelayanan dasar adalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan 

demikian, hal tersebut menjadi acuan dasar dalam melakukan perubahan strategis 

yakni menepatkan Program  KKBPK (Kependudukan  Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga) sebagai bagian internal dari pembangunan Desa. 

Selanjutnya menurut pendapat Ibu Nurhayati “Program KB Sangat baik 

dilaksanakan karena dapat melancarkan program Pemerintah untuk menuju 

keluarga sehat, bahagia, dan sejatera. Selain daripada itu secara pandangan 

Islam juga baik dilaksanakan KB karena untuk menjaga kesehatan Isteri/Ibu, 

mempertimbangkan kepentingan anak dan memperhitungkan biaya hidup rumah 

tangga” 



 

 

 

 

 

Setiap keluarga agar mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan 

lebih mudah menyeimbangkan anatara kebutuhan dan keadaan, pendapatan dan 

pengeluaran. 

KB dapat dipahami juga sebagai sesuatu program Nasional yang 

dijalankan Pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena di asumsikan 

pertumbuhan penduduk populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan 

barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut salah satunya dengan mengajurkan 

setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan 

menggunakan alat kontrasepsi modern.  Bila pertumbuhan penduduk dapat 

ditekan maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan 

penduduk yang tak terkendali.  

Sebelumnya penulis informasikan bahwa jumlah PUS (Pasangan Usia 

Subur) di Kecamatan Bathin VIII 3815 PUS, yang melaksanakan KB sebanyak 

2906 dan yang tidak melaksanakan KB sebanyak 909 orang. 

1. Program KB 

a. Pelayanan Kontrasepsi 

Melayani Masyarakat dengan melakukan penyuluhan  penggunaan alat 

Kontrasepsi, penyuluhan  kesehatan reproduksi , penyuluhan pemilihan alat 

kontrasepsi keseluruh Desa wilayah Kecamatan Bathin VIII Kabupaten 

Sarolangun. Tujuan pelayanan ini untuk Meningkatkan Jumlah peserta KB. 

(1).  Alat Kontrasepsi  yang digunakan masyarakat 

(a) Suntikan 

konstrasepsi suntik mengandung hormon sintetik. Penyuntikan ini 

dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap 3 bulan (Depoprovera), setiap 

10 minggu (Norigest), dan setiap bulan (Cyclofem). Salah satu keuntungan 

suntikan adalah tidak menganggu produksi ASI. Pemakaian Hormon ini juga bisa 

mengurangi rasa nyeri saat Haid yang keluar. Sayangnya bisa membuat badan 

menjadi gemuk karena nafsu makan yang meningkatm kemudian lapisan dari 

lendir rahim menjadi tipis sehingga haid sedikit, bercak atau tidak haid sama 



 

 

 

 

 

sekali. Pendarah tidak menentu, tingkat kegagalannya hanya 3-4 wanita hamil dari 

setiap 1000 pasangan dalam setahun.  

 (b) Pil atau Tablet 

pil bertujuan meningkatkan efektifitas, menggurangi efek samping, dan 

meniminalkan keluhan. Sebagian besar wanita dapat menerima kontrasepsi ini 

tanpa kesulitan. Di Indonesia, jenis ini menduduki jumlah kedua terbanyak 

dipakai setelah suntikan. Pil ini hanya tersedia dalam berbagai variasi. Ada yang 

hanya mengandung hormon progesteron saja, ada pula kombinasi antara hormone 

progestoren  dan estrogen. 

Cara menggunakannya, diminum setiap hari seacara teratur, ada Dua cara 

meminumnya yaitu system 28 dan system 21/22. Untuk sistem 28, pil diminum 

terus tanpa pernah berhenti (21 tablet pil kombinasi 7 tablet placebo), sedangkan 

system 22/21, minum pil terus menerus kemudian dihentikan selama 7-8 hari 

untuk mendapatkan kesempatan menstruasi, jadi dibuat dengan pola pengaturan 

haid (sekuensial) 

Pada setiap pil terdapat perbandingan kekuatan estrogenik atau 

progesteronik, melalui penilaian pola menstruas kuranf dari 4 hari memerlukan pil 

kb dengan efek estrogen tinggi. Sedangkan wanita haid lebih dari 6 hari 

memerlukan pil dengan estrogen rendah. Penggunaan pil secara teratur dan dalam 

waktu panjang dapat menekan fungsi ovarium. Kerugian lainnya mungkin berat 

badan bertambah, juga rasa mual sampai muntah, pusing dan mudah lupa. Juga 

dapat mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. Kecuali itu kandungan hormon 

estrogen dapat menganggu produksi ASI. 

Keuntungannya pil ini untuk pengobatan penyakit endometriosis. 

Efektifitas penggunaan pil ini 95-98 persen. Jadi ada sekitar 7 wanita yang hamil 

dari 1000 pasangan dalam setahun. 

(2) Alasan Melaksankan Program KB 

 Adapun alasan Melaksanakan KB karena,  kehamilan sebelum usia 18 

tahun atau diatas 35 tahun akan meningkatkan resiko kesehatan ibu dan bayinya. 

Demi Menjaga kesehatan Ibu dan Anak seseorang ibu sebaiknya sampai anak 



 

 

 

 

 

berusia 2 tahun, resiko kesehatan selama kehamilan dan persalinan akan semakin 

meningkat bila seseorang ibu terlalu sering hamil. Alat KB begitu beragam, 

terjangkau dan mudah didapat, pilih alat Kontrasepsi  yang sesuia, aman dan 

efektif mencegah kehamilan tak diinginkan. 

Bagi masyarakat yang bersedia melaksanakan program KB mereka 

memiliki beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya kesadaran dalam diri 

mereka bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

keselamatan dan masa depan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka. Selain 

itu, ada yang menyadari bahwa mengikuti program KB akan menjadikan keluarga 

mereka lebih sejahtera terutama berhungan dengan masalah ekonomi dan 

keuangan. 

(1) Perkembangan ekonomi keluarga Setelah Mengikuti Program KB 

 Secara ekonomis, jumlah anak yang sedikit bearti mengurangi beban 

keluarga, setidak-tidaknya beban keluarga tersebut lebih ringan dibandingkan 

dengan bila ia memiliki anak yang lebih banyak. Sementara hubungan antara 

dengan beban ekonomi keluarga tidak sederhana. Dalam keadaan ketika kondisi 

ekonomi keluarga tidak berubah, jumlah anak menjadi faktor yang berperan besar 

dalam menentukan kesejahteraan keluarga. 

 Bila ekonomi rumah tangga memburuk, jumlah anak yang tetap menjadi 

beban  terasa makin berat, apalagi bila anak bertambah. Bila ekonomi rumah 

tangga bertambah baik, jumlah anak yang tetap atau lebih kecil bisa dirasakan 

menjadi faktor yang ikut meningkatnya kesejahteraan keluarga. 

 Kebijakan pemerintah dalam konten keluarga berencana yang kita ketahui 

mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meluap, program yang 

digalakan pemerintah saat ni adalah Keluarga Berencana(KB). Program KB 

memiliki posisi strategis dalam upaya mewujudkan keluarga yang kecil dan sehat 

sejahtera sehingga KB diposisikan sebagai bagian penting dari strategi 

pembangunan ekonomi. 

 Kebijakan dan Strategi Program KB adalah untuk mencapai tujuan 

tersebut diambil kebijakan diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 



 

 

 

 

 

kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat kontrasepsi alat yang mandiri. Dalam 

memberikan pelayan kepada masyarakat di anut pola pelayanan kontrasepsi 

rasional dengan memperhatikan golongan usia di bawah 20 tahun usia 20-30 

tahun, usia di atas 30 tahun, dan PUS yang tidak ingin anak lagi. 

 Pelayanan kontrasespi ditunjukan dan diarahkan kepada pemakainan 

metode efektif, mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga pelayanan 

kontrasepsi baik dari unsur Pemerintah maupun Swasta , mendekatkan pelayana 

kepada sasaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, 

memberikan rujukan kepada akseptor KB yang mengalami gangguan Kompilakasi 

karena alat kontrasepsi KB.   

b. Keluarga Harmonis dan KB Lestari. 

Keberhasilan Keluarga Berencana tidak Terlepas dari dari dukungan 

Masyarakat. Dan unit terkecil dari masyarakat adalah peran masyarakat.keluarga 

merupakan potensi yang sangat besar dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera. Dan dalam rangka memberikan reword kepada keluarga-keluarga  yang 

mendukung program KB, BKKBN menganugrahkan penghargaan ini berupa KB 

Lestari. 

c. Peningkatan  pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan berKB baik Jalur 

Pemerintah maupun swasta 

Tujuan porgram ini adalah terlayani pasangan usia subur (PUS) dalam 

keluarga berencana sehingga terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan 

sejahtera. Kegiatannya antara lain pembinaan kesetaraan ber-KB Galcitas, 

wilayah khusus dan sasaran khusus, peningkatan kualitas produksi , pengelolaan 

pembangunan. 

d. Penyediaan Pos Operasional Desa dan Penyediaan Klinik KB 

Tujuan didirikannya pos operasional kb desa dan klinik desa adalah 

mensejahterahkan masyarakat agar semua mendapatkan pelayananan kb dan 

klinik di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Srolangun. Penyediaan pos dan 

operasional kb desa dan klinik KB di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten 

Sarolangun dengan jumlah 5 buah. 



 

 

 

 

 

e. Tersedianya pelayanan Kontrasepsi, data dan informasi 

Tersedianya pelayanan kontrasepsi, data dan informasi seperti pukesmas. 

Bidan praktek atau klinik kesehatan, membina jaringan pelayanan alatkontrasepsi 

sampai pos KB ke Kelompok KB.   

Hambatan  yang ditemukan Dalam Program KB 

Suksesnya suatu program dalam hal ini Program KB tergantung dari aktif 

dan tidak aktifnya pertisipasi Masyarakat untuk Mensukseskan program tersebut. 

Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi 

kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tujuan secara mantap. Pada 

dasarnya Pemerintah berkeinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi 

tertentu dengan keadaan yang lebih bernilai. Agar proses itu dapat terjangkau 

sasaran-sasaran perubahan  keadaan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai 

pengendalian masa depan di dalam pembangunan itu perlu sekali memperhatikan 

segi manusianya. 

Suatu hambatan yang seting muncul ketika partisipasi masyarakat terhadap 

suatu program Pemerintah kurang Maksimal bisa secara internal, nerupa sosio-

kultural dan eksternal hambatan dari birokrasi Pemerintah. Hambatan internal 

merupakan hambatan dari masyarakat itu sendiri, yang merupakan keengaganan 

sebagaian warga masyarakat untuk keterlibatan langsung dalam suatu program 

kegiatan. Hamabatan ini bukanlah merupakan hambatan yang patal, sebab  

hambatan ini masih bisa diperbaiki dengan cara memberikan masukkan informasi-

informasi yang positif dan bersifat membangun. 

1. Alasan Tidak Melaksanakan Program KB 

Banyak diantara masyarakat yang bersedia mengikuti program KB. 

Namun tidak sedikit yang tidak menyetujui bahkan  menolak. Salah satu 

dialasanya adalah adanya pendapat yang mengatakan penggunaan alat kontrasepsi 

KB  dapat menimbulkan akibat negatif  seperti pusing, perut mual, dan 

sebagainya. Adapula yang beranggapan, jika alat kontrasepsi dapat membuat 

badan menjadi gemuk. Selain itu, beberapa di antara mereka takut jika 

dikemudian hari ingin hamil dan ingin mendapatan anak lagi, maka akan sulit 



 

 

 

 

 

karena rahim atau kandungannya terlanjur kering atau tidak bisa melakukan 

proses pembuahan. 

2. Hambatan dalam Program KB 

a). Keyakinan yang susah untuk diubah sebagian masyarakat menganggap 

bahwa penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang ada yang beranggapan 

banyak anak banyak rezeki. 

b).  Belum adanya kesadaran masyarakat menjarang kehamilan, menunda dan 

membatasi kehamilan merupakan bagian dari menjaga kesehatan 

reproduksi. 

c).  Masih rendahnya pengetahuan kesadaran dan pasangan usia subut tentang 

keluarga berencana 

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Program KB. 

a). Menjalinkan kerjasama dengan lintas sector tokoh agama, tokoh 

masyarakat, untuk menjelaskan bagwa penggunaan alat kontrasespsi 

jangka panjang bukan hal yang haram  

b). Meningkatkan penyuluhan oleh petugas lapangan KB agar masyarakat 

paham manfaat dari penggunaan alat kontrasepsi 

c). Meningkatkan pelayanan KB keliling Kecamatan ke Desa untuk 

Meningkatkan Peserta KB.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian sebelumnya pada bab hasil dari teori hingga penelitian 

dan pembahasan, dihubungkan dengan rumusan masalah maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Implementasi Program KB di Kecamatan Bathin VIII kabupaten Sarolangun 

secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana 

dapat dilihat dari  PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Bathin VIII 3815 

PUS, yang melaksanakan KB sebanyak 2906 dan yang tidak melaksanakan KB 

sebanyak 909 orang, secara ekonomis jumlah anak yang sedikit bearti 

mengurangi beban keluarga tersebut lebih ringan dibandingkan dengan bila ia 

memiliki lebih banyak anak.  

2. Hambatan dalam Program KB di Kecamatan Bathin VIII ialah Keyakinan yang 

susah untuk diubah sebagian masyarakat menganggap bahwa penggunaan alat 

kontrasepsi jangka panjang ada yang beranggapan banyak anak banyak rezeki. 

Belum adanya kesadaran masyarakat menjarang kehamilan, menunda dan 

membatasi kehamilan merupakan bagian dari menjaga kesehatan reproduksi. 

Masih rendahnya pengetahuan kesadaran dan pasangan usia subut tentang 

keluarga berencana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

Program KB: (a) Menjalinkan kerjasama dengan lintas sector tokoh agama, 

tokoh masyarakat, untuk menjelaskan bagwa penggunaan alat kontrasespsi 

jangka panjang bukan hal yang haram (b) Meningkatkan penyuluhan oleh 

petugas lapangan KB agar masyarakat paham manfaat dari penggunaan alat 

kontrasepsi (c). Meningkatkan pelayan KB keliling Kecamatan ke Desa untuk 

Meningkatkan Peserta KB.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Saran 

Disamping upaya yang dilakukan oleh Dinas PLKB( Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana) Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun  penulis 

Menyarankan upaya lebih Memaksimalkan penerapan  KB sebagai berikut:   

1. Perlunya peningkatan kualitas komunikasi, baik isis pesan yang disampaikan 

maupun media yang digunakan sehingga akibat komunikasi yang ditimbulkan 

dapat lebih tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik dan sempurna, yang 

pada akhirnya memberikan kontrubusi positif. 

2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan intansi terkait Dinas Kesehatan, 

Departemen Agama serta LSOM (Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat) 

yang ada di semua jenjang desa, sehingga persoalan KB di sisi Agama yang 

masih ada angapan sesuatu yang harus dijauhi akan semakin kecil yang 

akhirnya berubah menjadi kesan positif. 
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