
128 

 

   

Jenisa Asri Permana, 2020  

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KB DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 
(CIVIC ENGAGEMENT) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Partisipasi masyarakat di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya dapat dikatakan 

cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari partisipasi masyarakat dalam memberikan 

sumbangan pemikiran, sumbangan dana, sumbangan tenaga dalam kegiatan 

gotong-royong serta memelihara hasil-hasil pembangunan. Program Kampung KB 

yang menggunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan menjadi 

sarana yang tepat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 

Program Kampung KB telah membantu mengorganisir kegiatan masyarakat 

sehingga masyarakat dari berbagai kalangan memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi.  

Program Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya sudah berjalan 

efektif.  Efektivitas tersebut tersebut dapat dilihat dari pemahaman masyarakat, 

ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. 

Melalui Program Kampung KB yang efektif beberapa permasalahan kependudukan 

di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya ini dapat diminimalisir. Program Kampng KB 

ini telah membawa banyak perubahan ke arah kemajuan sehingga pemerintah dan 

masyarakat setempat dapat memerasakan manfaat dari pembangunan Kampung KB 

tersebut. Meskipun Program Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya 

sudah berjalan efektif dan partisipasi masyarakat sudah cukup baik, kinerja 

pengurus Kampung KB, pemerintah setempat dan masyarakat tetap harus 

ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar perubahan dan kemajuan yang telah dirasakan 

masyarakat Dusun Kamalsari Desa Kertajaya dapat terus meningkat.   

Terdapat pengaruh yang kuat dan bersifat positif dari Efektivitas Program 

Kampung KB terhadap partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam 

mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Dusun Kamalsari Desa 

Kertajaya. Pengaruh yang ditimbulkan dari efektivitas program Kampung KB di 

Dusun Kamalsari Desa Kertajaya ini dapat menyediakan sarana dan 

mengorganisasikan partisipasi masyarakat dengan baik. Selain itu Program 

Kampung KB dapat dijadikan tempat aktualisasi nilai-nilai Kebajikan 
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Kewarganegaraan (Civic Virtue) seperti gotong-royong, peduli kepada sesama, 

musyawarah, dan lain-lain, sehingga partisipasi masyarakat (Civic Engagement) 

meningkat.  

5.1.2 Simpulan Khusus 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektifitas program 

Kampung KB dan pengaruhnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Civic 

Engagement) dalam mewujudkan pembangunan berwawasan Kependudukan di 

Dusun Kamalsari Desa Kertajaya Kabupaten Subang secara khusus dapat 

disimpulkan: 

1. Berdasarkan hasil pengukuran Partisipasi masyarakat (Civic Engagement) di 

Dusun Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten 

Subang berada dalam kategori “Cukup Baik”. Partisipasi masyarakat tersebut 

dapat dilihat dari sumbangan pemikiran dalam rencana pembangunan, 

sumbangan dana swadaya masyarakat sumbangan tenaga dalam kegiatan 

gotong-royong serta memelihara hasil-hasil pembangunan. Partisipasi dalam 

bentuk sumbangan pemikiran adalah partisipasi paling sedikit disebabkan 

masyarakat masih belum memahami hak-hak berpendapat. Partisipasi 

masyarakat dalam sumbangan dana ditunjang oleh keberadaan Dana 

Rereongan dan Pamsimas.sehingga membantu pendanaan kegiatan Kampung 

KB. Semakin besar sumbangan dana masyarakat semakin besar pula manfaat 

yang didapat masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam sumbangan tenaga 

pada kegiatan gotong royong dan pemeliharaan hasil pembangunan 

dipengaruhi oleh dorongan situasi dan kepentingan bersama.  

2. Efektivitas program Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya sebesar 

berada dalam kategori “Efektif”. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemahaman 

masyarakat, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan 

nyata. Hampir seluruh masyarakat di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya sudah 

mengetahui Program Kampung KB. Kampung KB Kamalsari Desa Kertajaya 

hampir mencapai seluruh sasaran yang dituju yaitu pasangan usia subur, 

remaja, lansia dan keluarga yang memiliki balita. Sebagian besar Program 

Kerja Kampung KB Kamalsari Desa Kertajaya dapat terealisasi tepat waktu. 

Tujuan Program Kampung KB yang telah tercapai oleh Kampung KB 
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Kamalsari Desa Kertajaya diantaranya meningkatkan pengguna KB modern, 

meningkatkan ketahanan keluarga melalui Tribina menurunkan angka KDRT 

dan menurunkan angka putus sekolah pada anak usia sekolah. Beberapa tujuan 

yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

UPPKS, Peran pemerintah, lembaga nonpemerintah dan swasta dalam 

memberikan program kependudukan, serta kesadaran masyarakat dalam 

pembangunan berwawasan kependudukan. Perubahan nyata yang dirasakan 

masyarakat setempat adalah layanan kesehatan dan kependudukan yang mudah 

diakses, tidak mahal, dan terdapat ruang untuk menyampaikan kritik dan saran. 

Seluruh masyarakat merasa puas dengan layanan yang didapat dari Proram 

Kampung KB. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan dari Efektivitas Program Kampung KB 

terhadap Partisipasi Masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan 

pembangunan berwawasan kependudukan. Hubungan yang dihasilkan adalah 

hubungan yang kuat dan bersifat positif.  Efektivitas Program Kampung KB 

dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Civic Engagement) melalui 

berbagai kegiatan dari Program Kampung KB. Sehingga masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai prinsip 

pembangunan berwawasan kependudukan. Semakin efektif program Kampung 

KB maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan 

peningkatan partisipasi di masyarakat.  

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan diatas maka, 

dapat dirumuskan beberapa implikasi sebagai berikut:  

1. Program Kampung KB dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat (Civic 

Engagement) dalam pembangunan berwawasan kependudukan. 

2. Program Kampung KB melalui kegiatan Loka Karya Mini menyediakan sarana 

untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, proses pembangunan 

dan evaluasi pembangunan sesuai amanat pembangunan berwawasan 

kependudukan dan Demokrasi Partisipatif. 

3. Program Kampung KB dapat membantu memberikan intervensi data untuk 

dijadikan pertimbangan dalam merancang program pembangunan. Hal ini 
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dikarenakan melalui Program Kampung KB secara berkala masyarakat 

disensus untuk melihat keadaan penduduk seperti jumlah keluarga miskin, 

anak kurang gizi, anak putus sekolah, kepemilikan KIS dan BPJS dll.  

4. Program Kampung KB mampu mendorong masyarakat untuk menjadi lebih 

aktif dan terlibat dalam kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usia 

masyarakat, Misalnya Sosialisasi KB bagi pasangan usia subur, Bina Keluarga 

Balita bagi orang tua yang memiliki Balita, Bina Keluarga Remaja, PIK-R dan 

GenRe untuk pemuda-pemudi dan Bina keluarga Lansia untuk masyarakat 

lanjut usia.  

5. Program Kampung KB dapat memberikan pendidikan kependudukan seperti 

anjuran ber-KB, pendewasaan usia perkawinan, pendidikan tentang kesehatan 

reproduksi dan parenting bagi orang tua. Dengan demikian diharapkan dapat 

mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan mendewasakan usia perkawinan, 

6. Program Kampung KB memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam 

bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian diharapkan dapat 

membantu keluarga kecil lebih mandiri secara ekonomi bahagia dan sejahtera 

7. Program Kampung KB yang dikelola dengan menanamkan nilai-nilai gotong 

royong, musyawarah, demokrasi, kemanusiaan dan kebersamaan dapat 

mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Civic 

Engagement) dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. 

8. Program Kampung KB yang efektif dapat membantu pembangunan lebih 

terarah dan tepat sasaran karena Program Kampung KB merupakan Program 

lintas sektor sektor mulai dari sosial budaya, ekonomi, dan kependudukan yang 

melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait. 

5.3 Rekomendasi 

Merujuk pada simpulan dan uraian implikasi diatas, rekomendasi yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi masyarakat di Kampung KB Kamalsari untuk meninggalkan sikap apatis 

dan berkontribusi penuh dalam program Kampung KB karena dengan 

demikian masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih besar dari 

sebelumnya. 



132 

 

   

Jenisa Asri Permana, 2020  

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KB DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 
(CIVIC ENGAGEMENT) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Bagi pengurus Kampung KB Kamalsari untuk meningkatkan layanan 

informasi dan publikasi untuk mengajak masyarakat mengikuti kegiatan dan 

layanan Kampung KB. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan teknologi 

agar dapat melakukan sosialisasi dan kampanye pada masyarakat secara 

mandiri. 

3. Bagi agen pelaksana kebijakan Kampung KB BKKBN pusat dan daerah untuk 

lebih gencar melakukan sosialisasi, penyuluhan dan mengkampanyekan 

program Kampung KB kepada masyarakat terutama pada daerah yang cukup 

sulit dijangkau. 

4. Bagi pemerintah Desa Kertajaya untuk memberikan anggaran khusus bagi 

kepengurusan Kampung KB agar segala program kegiatan dapat dilaksanakan 

lebih optimal. Akan lebih baik jika pengurus Kampung KB mendapatkan 

tunjangan berupa gaji sesuai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Selain 

anggaran khusus Kampung KB, sarana berupa rumah data sangat diperlukan 

agar Kampung KB Desa Kertajaya menjadi lebih baik dan dapat membantu 

pembangunan desa melalui intervensi data yang dimiliki Pengurus Kampung 

KB. 

5. Bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah dan tingkat pusat, berinvestasi pada 

Program Kampung KB dalam rangka membangun masyarakat dapat dilakukan 

karena program ini telah mencakup berbagai sektor mulai dari sosial budaya, 

ekonomi, dan kependudukan. Diperlukan evaluasi agar program Kampung KB 

ini dapat disempurnakan. 

6. Bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai 

pengembangan partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam berbagai 

proyek maupun program kebijakan pemerintah lainnya dengan mengambil 

partisipan lebih banyak. 

7. Bagi masyarakat secara umum untuk meninggalkan sikap apatis dan menyadari 

pentingnya partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam kehidupan 

sehari-hari dalam rangka menjadi warga negara yang baik (Good citizen) dan 

mendukung pembangunan pemerintah. 


