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Abstrak 
Program kependudukan keluarga berencana memiliki maksud mengatasi jumlah manusia 

yang jika tidak didukung dengan Pendidikan akan mengakibatkan kemiskinan dengan banyak 

anak, yang tak bisa menstabilkan kebutuhan keluarga. 

Fokus penelitian  yang diteliti ialah; Pertama, Apakah Progam yang dilaksanakan 

Kampung KB di Desa Parijatah Wetan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keluarga yang 

berkualitas?; Kedua, Bagaimana pelaksanaan progam di Kampung KB Desa Parijatah Wetan 

dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas?; Ketiga, Bagaimana efektivitas progam kampung 

KB terkait pembentukan keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan? 

Model penelitian ini memakai penelitian kualittatif, Metode pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisa bahan yang dipakai di 

penelitian ini memakai deskriptif kualitatif. Peneliti menguji serta menganalisis kebenaran bahan 

memakai triangulasi sumber. 

Kesimpulannya ialah: Pertama, Progam kampung KB dalam membentuk keluarga yang 

berkualitas dan sejatera, sudah memberikan hal positif, melihat dari 3 (tiga) progam unggulan 

seperti progam pengendalian penduduk, progam pelayanan KB, progam pembangunan keluarga 

juga dengan BKR, BKL, serta UUPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejaterah), telah 

memperlihatkan efek baik di kesejateraan semua KK di Kampung KB Desa Parijatah Wetan; 

Kedua, Dusun Melik Parijatah Wetan  telah dilakukan penyuluhan problematika penanaman 

tumbuhtumbuhan  dapaat menolong keuangan masyarakat. Sebuah faktor dapat disebut sejahtera, 

kalau kebersihan lingkungannya terawat, dapat menciptakan keluarga lebih bahagia serta membuat 

kondisi yang baik di masyarakat.  Warga serta petugas Kampung KB Desa Parijatah Wetan , 

mengungkapkan jika progam kampung KB memungkinkan untuk yang direncanakan disetiap 

kampung. 

Ketiga Efektivitas penerapan digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana 

dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif tidaknya 

suatu progam maka diperlukan ukuran-ukuran  efektivitas studi kasus di Desa Parijatah Wetan 

dapat dibilang efektif, karena memang progam Kampung KB menentukan keberhasilan progam 

dan pencapaian tujuan yang diharapkan progam Kampung KB Desa Parijatah Wetan.   

 

Kata Kunci: Keluarga Berkualitas, Kampung KB, Efektivitas 

 
1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami 

dan istri berdasarkan undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang 
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berlaku. Dalam realita kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu hal 

yang penting, karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat 

ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata cara kehidupan 

masyarakat.
1
 

Pernikahan untuk kaum muslim merupakan sebuah hal yang sakral 

serta memiliki tujuan yang baik, serta tak terikat dari beberapa aturan yang 

diatur agama. Fungsi pernikahan ialah menciptakan keluarga harmonis yang 

penuh cinta. Firman Allah berikut:  

                      

                      

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

Semua manusia dalam ayat diatas, yakni diciptakan istri untuk suami 

agar suami bisa hidup tenang bahagia. Kebahagiaan sang suami ketika 

mengayomi istri didapat kalau keduanya saling mencintai. Jika mereka 

bertepuk sebelah tangan, tak saling menyayangi dan memahami maka tak 

akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis.2 

Keluarga diartikan sebagai lokasi Pendidikan pertama seorang anak, 

dari keluarga akan tercermin sikap anak yang berkarakter. Mengingat 

pentingnya peran keluarga bagi anak, maka wajib untuk seluruh elemen 

                                                           
1 Ahmad Sholehuddin Zuhri, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat 

dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari”, Vol 2 No. 3, Rechtenstudent Journal Fakultas 

Syariah (Jember, Desember 2021), 256. 
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keluarha berlaku selaras dengan akhlak dan moral apalagi selaras dengan 

ajaran yang disyari’atkan. Dari keluarga yang sejahtera akan muncul kader 

penerus yang baik. Kebodohan dan kurangnya Pendidikan merupakan 

gambaran dari kondisi keluarga yang ada di masyarakat itu.
3
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, 

disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
4
 Dari fenomena itu, hendaknya ada pengaturan terkait keluarga, cara 

keluarga itu bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam 

memanajemen kestabilan rumah tangga, dibentuklah program KB lewat 

BKKBN. 

BKKBN sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang 

berposisi dibawah presiden serta bertanggung jawab pada presiden
.5

 BKKBN 

ialah lembaga yang memotori kependudukan serta menciptakan segala 

program sekitar problematika berkependudukan serta keluarga, Program KB 

yang memiliki maksud menciptakan keluarga sejahtera dengan metode 

memanajemen angka kelahiran bayi yang memungkinkan memiliki keluarga 

bahagia serta harmonis Di Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 mengenai 

perkembangan kependudukan serta pembangunan keluarga sejahterah 

menjelaskan “Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan 

                                                           
3
 N. Imas Rosyanti, Esensi Alquran, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 172 

4
 Sekretariat Negara RI, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pasal 1. 

5
Sekretariat Negara RI, UU No. 52 Tahun 2009 mngenai Perkembangan Kependudukan 

serta Pembangunan Keluarga, Pasal 53. 



 

 
 

peran serta masyarakat melalui pendewasan usia perkawinan, pengaturan 

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera”.
6
 Dalam 

PP No. 21 Tahun 1994 Pasal 2 disebutkan “Pembangunan keluarga sejahtera 

diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: yang 

mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, produktif, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk membangun 

diri sendiri dan lingkungannya”
7
 Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 

diutarakan pula “program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatakan 

kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang 

menjadi dasr terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan 

kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertambahan 

penduduk Indonesia”
8
 

Progam kependudukan KB serta pengembangan keluarga bermaksud 

menangani melonjaknya penduduk yang dengan banyaknya penduduk tak 

dapat menciptakan kesejateraan di keluarga, disebabkan kemiskinan yang 

menjalar pada masyarakat yang berkeluarga menengah kebawah serta 

mempunyai beberapa anak, menyebabkan tak dapat menstabilkan anggaran di 

keluarga masing-masing. Selaku lembaga masyarakat, rumah tangga memiliki 

                                                           
6
 Sekretariat Negara RI, UU No. 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan 

Kependudukan serta Pembangunan Keluarga Sehjahtera, Pasal 1 Ayat (12). 
7
http://verlynelson31.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatan.html, 

(Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.25 WIB.) 
8
 A. Rahmad Rosyadi, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam, 

(Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Tekhnologi Bandung, 1986), 12. 
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makna jika model serta motif kehidupan masyarakat ditetapkan oleh bentuk 

corak dan keadaan kehidupan rumah tangga. Jika setiap keluarga/rumah 

tangga tertib serta teratur, sehingga corak sebuah masyarakat itupun tertib 

serta teratur begitu sebaliknya.
9
 Keluarga juga sebuah elemen mikro di 

lingkup masyarakat, jika pemerintah hendak menstabilkan lingkungan agar 

tercipta masyarakat yang optimal, sehingga wajib dilaksanakan yakni 

diawalinya dari elemen mikro ialah memanajemen suatu rumah 

tangga/keluarga, maka apabila problematika keluarga telah dapat diatur 

sehingga hendak memberi kemudahan dalam penataan lingkungan 

masyarakat yang lebih besar dari elemen keluarga. Menurut Jet Sprey 

“Keluarga merupakan suatu sistem konflik yang lebih sering terjadi dibanding 

dengan gejala harmoni ataukeserasian, sehingga interaksi yang penuh 

masalah dalam keluarga akan terjadi apabila aturan-aturan tidak diterapkan 

secara konsekuen dan hanya diterima oleh satu pihak saja”
10

 

Kampung KB merupakan satuan region tingkat RW, Dusun/sama 

dengan persyaratan khusus yang mana keterpaduan progam pembangunan 

antara progam kependudukan serta pembangunan bidang terkait usaha 

peningkatan mutu hidup keluarga serta masyarakat. Tak hanya itu, kegunaan 

Kampung KB selain dapat mengurangi kemiskinan, juga mempercepat 

pembangunan untuk masyarakat. Utamanya program ini melibatkan seluruh 

bidang pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbincang 

mengenai pembatasan penduduk, namun juga memberdayakan kemungkinan 
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 Faried Ma’ruf, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: PT Alma’arif, 

1983), 17. 
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 BKKBN, Pedoman Pengelolaan Kampung KB, (Banyuwangi, 2019), 13. 



 

 
 

masyarakat agar berkontribusi nyata di pembangunan. Kegunaan lain ialah 

membangun masyarakat, menyejahterakan masyarakat, dan melengkapi 

keperluan masyarakat lewat pemberlakuan integrasi program lintas sektor.  

Pada Kondisi di tengah covid 19 ini cukup menarik untuk dibuktikan 

dilapangan bagaimana efektivitas progam kampung KB terkait pembentukan 

keluarga berkualitas di Kabupaten Banyuwangi, seperti masyarakat yang 

mengikuti progam kampung KB di Desa pari jatah wetan Kabupaten 

Banyuwangi. Umumnya, maksud dibuatnya Kampung KB di Kabupaten 

Banyuwangi untuk memberi peningkatan mutu hidup masyarakat di tingkat 

kampung serta dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, sehingga 

meningkatkan kontribusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non 

pemerintah serta swasta dalam memberi fasilitas, pendampingan serta 

pembinaan masyarakat dalam mengadakan progam kependudukan KB, 

pembangun keluarga serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pembangunan berwawasan kependudukan.  

Perekononomian kampung KB di Desa Parijatah Wetan mayoritas 

penduduknya adalah sebagai petani. Potensi desa Parijatah Wetan amat besar, 

baik kemungkinan yang telah di gunakan atau yang belum digunakan dengan 

sempurna. Kemungkinan yang tersedia baik SDA atau SDMnya. 

Berdasarkan permasalahan diatas alasan mengapa saya mengambil 

judul “Efektivitas Progam Kampung KB Dalam Membentuk Keluarga yang 

Berkualitas” sebab maraknya di masyarakat Desa Parijatah Wetan banyak 

masyarakat mengikuti progam KB sehingga masyarakat yang kurang mampu 



 

 
 

atau sudah mampu dapat mengikuti progam tersebut agar menjadikan 

keluarga yang berkualitas dan sejaterah, dan kebahagiaan keluarga lebih 

terjamin, di sisi lain masyarakat juga bekerja sebagai buruh atau petani untuk 

membantu dalam perekonomian keluarga, demi memenuhi kewajiban dalam 

keluarga diantaranya mengurus anak dan isrtirnya. jadi penting  menurut saya 

untuk meneliti hal tersebut sebab menurut saya menjadikan keluarga 

berkualitas dan mengikuti progam KB tersebut agar masyarakat bisa 

menjadikan keluarga yang sejatera. 

1.2. Fokus Penelitian 

1) Apakah Progam yang dilaksanakan Kampung KB di Desa Parijatah 

Wetan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keluarga yang 

berkualitas? 

2) Bagaimana pelaksanaan progam di Kampung KB Desa Parijatah 

Wetan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas? 

3) Bagaimana efektivitas progam kampung KB terkait pembentukan 

keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Untuk memahami progam yang dilaksanakan kampung KB di Desa 

Parijatah Wetan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keluarga 

yang berkualitas  

2) Untuk mengetahui pelaksanaan progam di kampung KB di Desa 

Parijatah Wetan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas 

3) Untuk mengetahui efektifitas progam kampung KB terkait 

pembentukan keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan 



 

 
 

2. Metode Penelitian 

Penelitian Efektivitas Progam Kampung KB Dalam Membentuk 

Keluarga Yang Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan 

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi) termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang bahannya didapat dari pencarian 

beberapa data dilapangan, sebab didalam penelitian Efektivitas Progam 

Kampung KB Dalam Membentuk Keluarga yang Berkualitas (Studi Kasus 

Kampung KB Dusun Parijatah Wetan Kec. Srono Kab. Banyuwangi) bahan 

yang hendak dicari adalah tentang efektivitas progam kampung KB dalam 

membentuk keluarga yang berkualitas maka harus berbentuk wawancara 

terhadap masyarakat Desa Pari Jatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi. 

Penelitian melaksanakan di Desa Parijatah Wetan Dusun Melik 

Kecamatan Srono, peneliti tertarik ingin meneliti disebabkan banyaknya 

pertimbangan dan bagaimana penerapan Progam kampung KB Desa Parijatah 

Wetan ini. Hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya Desa Parijatah wetan 

dikatakan kampung KB nomor 2 di Kabupaten Banyuwangi.  

Efektivitas Progam Kampung KB Dalam Membentuk Keluarga Yang 

Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan Kecamatan 

Srono Kabupaten Banyuwangi) ada dua jenis data yakni, data primer serta 

sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diproleh langsung dari 

informan berupa hasil wawancara dari masyarakat Desa Parijatah Wetan di 

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Untuk mencari data yang valid, 

penulis harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan hasil 



 

 
 

wawancara dari kepala Desa Parijatah Wetan selaku penanggung jawab 

Kampung KB, ibu Azizah selaku kordinator kampung KB Desa Parijatah 

Wetan dan Bapak Kurnadi Efendi selaku tokoh masyarakat dan Ibu Nurul 

Handayani selaku masyarakat Desa Parijatah Wetan informan, dengan 

informan tersebut penulis bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data 

oleh penulis. 

Peneliti memakai beberapa metode dalam proses pengumpulan bahan 

seperti wawancara, observasi serta dokumentasi yang masing-masing proses 

itu memiliki peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang benar. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode observasi langsung 

serta observasi partisipasi pasif. Makna dari pasrtisipasi pasif ialah peneliti 

hadir ke lokasi atau tempat kegiatan subjek, namun tak ikut berperan di 

aktivitas itu.
11

 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara diartikan sebagai tanya jawab dengan tujuan khusus. 

Tanya jawab itu dilaksanakan oleh pihak pewawancara dan informan yang 

memberikan informasi.
12

 

Wawancara dibagi menjadi 2 yakni, wawancara terstuktur diartikan 

sebagai wawancara yang pewawancaranya menentukan problematikanya 

sendiri serta beberapa pertanyaan telah dirancang dengan rapi.. 

                                                           
  

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 227. 
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186. 



 

 
 

Wawancara tak berstruktur, maknanya peneliti tidak memakai aturan 

wawancara yang sudah terancang dengan urut. Pedoman wawancara yang 

dipakai hanya berupa beberapa garis besar permasalahan yang di tanyakan. 

Penelitian menggunakan wawancara semi terstuktur, yaitu menggunakan 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Proses analisis data diawali dengan meneliti semua bahan yang ada 

dari beberapa sumber, yakni wawancara, pengamatan yang telah dicatat di 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen  resmi, gambar foto dan 

lainnya.
13

 

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa “analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain”
14

 Langkah-langkah analisis data adalah :
15

 

1. Reduksi Data 

Bahan yang didapat dari lapangan tidak sedikit jumlahnya, 

sehingga butuh dicatat dengan teliti. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka banyak data akan semakin banyak, kompleks serta 

rumit. Untuk itu segera perlu dilakukan analisis data dan reduksi data. 

Mereduksi informasi artinya menyimpulkan, menyeleksi beberapa hal 
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 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), 248. 
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 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif., 248. 
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 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif., 249. 



 

 
 

utama, memusatkan perhatian di beberapa hal penting, mencari subjek 

serta model. Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberi 

ilustrasi yang tidak samar serta memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan pengumpulan berbagai informasi setelahnya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekelompok informasi terancang yang 

memberikan pengambilan simpulan serta pengambilan tindakan. 

Penyajian yang baik merupakan cara pokok untuk analisa kualitatif 

yang benar. Peneliti akan melakukan penyajian data dengan menyusun 

seluruh informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan 

penarikan kesimpulan. 

3. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa merespon fokus 

penelitian yang sudah direncanakan dari pertama pada fokus 

penelitian, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak semua 

seperti fokus penelitian yang direncakan di awal, sebagaimana yang 

sudah dijelaskan bahwa problematika serta fokus penelitian penelitian 

penelitian kualitatif masih sifatnya terus berkembang sesudah 

dilakukan penelitian di lapangan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1) Sejarah Desa Parijatah Wetan 

Desa Parijatah Wetan merupakan suatu Dusun di Kab. 

Banyuwangi yang terletak di daerah bagian tengah, pada zaman 



 

 
 

dahulu sekitar 1915 di wilayah Kab. Banyuwangi bagian tengah dan 

tepatnya lebih kurang 28 Km dari pusat pemerintahan kabupaten, 

secara administrasi Dusun Parijatah masuk wilayah Kecamatan Srono 

dengan batas-batas dan potensi Desa Parijatah Wetan cukup besar. 

Peluang yang ada baik SDA atau SDMnya harus senantiasa digali 

serta dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat.
16

 Kemudian, 

sejalan dengan perkembangan zaman melihat luasnya wilayah Dusun 

Parijatah Wetan serta beberapa penduduk, sehingga di tahun 1917 

Dusun Parijatah di pecah menjadi dua wilayah yaitu Dusun Parijatah 

Wetan sebagai Dusun pecahan serta posisinya disebelah timur jalan 

raya. Sementara Dusun induk diberi nama Desa Parijatah Kulon sebab 

letaknya di sebelah Barat jalan raya.  

2) Profil Desa Parijatah Wetan 

Secara geografis Desa Pari Jatah Wetan terletak 28 "C - 37° C 

Lintang Selatan dan 11010'-11140' Bujur Timur, Tipogrofi ketinggian 

di desa Parijatah wetan berupa daratan sedang sekitar berupa daratan 

10 m di atas permukaan air laut. Secaraa dministratif, Dusun Parijatah 

wetan terletak diwilayah Kec. srono Dusun parijatah wetan Kabupaten 

Banyuwangi
17

 dengan posisi dibatasi oleh wilayah Kecamatan-

Kecamatan tetangga: 

a. Bagian utara : Dusun Aliyan 

b. Bagian selatan : Dusun Kepundungan 
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c. Bagian Timur : DusunWonosobo 

d. Bagian Barat : Dusun Parijatah 

Berdasarkan beberapa batas itu terbagi dari 3 desa, 40 RW, 98 Rt 

dengan rincian : 

a. Krajan I terdir iatas 25 RT dan 12 RW 

b. Krajan II terdiri atas 18 RT dan 16 RW 

Krajan III terdiri atas 24 RT dan 08 RW 

3.2. Penyajian Data dan Analisis 

3.2.1. Progam yang dilaksanakan Kampung KB di Desa Patijatah 

Wetan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keluarga 

yang berkualitas. 

 Wawancara mengenai progam Kampung KB yang 

dilakukan di Kantor Desa Parijatah wetan, kadang juga dilakukan di 

Perkampungan Dusun Melik yaitu dengan Bapak Kurnadi Efendi 

biasa dipanggil Pak fendi, sebab beliau merupakan Kepala 

penanggung jawab progam Progam Kampung KB di Dusun Melik 

Desa Parijatah Wetan. Berpartisipasi untuk kegiatan dalam 

melaksanakan progam kampung KB dengan cara yang paling sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan dibantu petugas atau anggota 

pelaksa Kampung KB dalam menyiapkan data dan informasi 

tentang kebutuhan dan permasalahan strategis yang berada di 

lingkungan Kampung KB Dusun Melik Desa Parijatah Wetan 

Wawancara ini saya lakukan pada tanggal 3 November 2021, 

Berikut penuturanya : 



 

 
 

“Kalau di daerah tempat saya, Desa Parijatah Wetan Kecamatan 

Srono Kabupaten Banyuwangi mencakup 3 progam dalam kegiatan 

proses membentuk progam Kampung KB. yaitu Progam 

pengendalian penduduk,  Progam pelayanan KB, Progam 

pembangunan keluarga kata Bapak Kurnadi Efendi selain itu, dalam 

wawancara beliau menjelaskan dari progam kampung KB tersebut. 

Seperti meningkatakan derajat kesehatan masyarakat sebelum 

mengikuti progam Kampung KB sehingga mewujudkan keluarga 

berkualitas dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan melibatkan keluarga untuk membangun kualitas anak agar 

mampu menyongsong masa depan yang lebih baik, dengan juga 

mengenai pembangunan Kampung KB sendiri itu ada pertemuan 

rutinya, jadi misalnya masyarakat bisa melapor atau memberikan 

informasi apa saja kendala mereka atau apa yang dibutuhkan 

misalnya mereka disini tinggi angka pernikahan dini kita panggil 

dari KUA untuk penyuluhan juga dan ditambah kegiatan pemuda 

masyarakat dengan saya pimpin untuk masyarakat Dusun Melik 

agar lingkungan sekitar bersih dan nyaman dengan kegiatan gotong 

royong masyarakat bersih-bersih lingkungan dan juga ada sebuah 

progam pembesaran bibit ikan juga untuk kegiatan setiap harinya 

bagi lingkungan Kampung KB Dusun Melik. ”
18

 

 

Berdasarkan dalam wawancara mengenai Progam KB dalam 

mewujudkan keluarga yang berkualitas, dan juga menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung KB sangat 

efektiv dan  juga Bapak Fendi menambahkan penjelasan yang 

cukup sangat tanggap dari adanya dan gagasan mengenai yang 

dibutuhkan dimasyarakat dapat menjadikan informasi untuk 

pemerintah agar proses kegiatan Kampung KB menjadi efektiv dan 

jelas mengenai progam Kampung KB di wilayah Kabupaten 

Banyuwangi.  

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada salah satu 

Kordinator pelayanan terkait Progam Kampung KB Desa Parijatah 

                                                           
18 Wawancara dengan Bapak Kurnadi Efendi Kepala Dusun Melik pada Tanggal 3 
November 2021 pukul 9.30 WIB 



 

 
 

Wetan yang bernama ibu Azizah beliau salah satu kordinator juga, 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan progam Kampung  KB di 

Dusun Melik Desa Parijatah Wetan. Saya melakukan Wawancara 

pada 5 November 2021, berikut pemaparan beliau : 

“Saya menjadi kordinator penanggung jawab juga terkait kegiatan 

yang dilaksanakan progam kampung KB dusun melik sudah 2 

tahun. Dengan mengarahkan pemuda-pemuda remaja masyarakat 

Desa Parijatah wetan dalam membangun keluarga yang 

berkualitas dan memberikan pelayanan KB dengan baik, aman dan 

nyaman serta meminimalisir jangka kehamilan untuk 

perekonomian keluarga yang kekurangan dan meningkatkan 

tingkat kehamilan dalam  progam implan 6 bulan sekali pada 

masyarakat Kampung KB dalam kegiatan progam kampung KB 

saya memberikan arahan bagi peserta yang mengikuti KB seperti  

kegiatan memberikan metode-metode pelayanan KB dengan baik, 

aman dan nyaman serta itu saya mensosialisasikan perlunya 

pedewasaan usia perkawinan sampai batas yang dianjurkan 

kementerian kesehatan yaitu minimal usia kawin pertama 21 tahun 

bagi wanita dan minimal usia 25 tahun bagi laki-laki dari sini saya 

mensosialisasikan di masyarakat Desa Parijatah Wetan dalam 

pertemuan di Kantor Desa Parijatah Wetan dan juga untuk progam 

mengendalikan kelahiran keluarga menjelaskan bagaimana 

keluarga menjadi berkualitas dan sejaterah karena, dari 

perekonomian juga apa kendala-kendala terkait keluarga sangat 

penting diperlukan rencana untuk mempunyai keturunan kembali 

jadi saya menjelaskan pada masyarakat untuk kegiatan mengikuti 

progam Keluarga Berkualitas.”
19

 

 

Dalam hal ini, tentunya Ibu Azizah sangat memahami 

dalam masalah wanita megikuti  progam kampung Keluarga 

berkualitas dan mengenal kan alternative pilihan obat dan alat 

kontrsepsi untuk merencanakan keluarga kecil yang bahagia 

sejaterah melalui usaha merencanakan pengaturan jumlah anak-

anak dan jarak kehamilan.  

                                                           
19 Wawancara pada salah satu Kader pelayan terkait Progam Kampung KB pada tanggal 5 
Desember 2021 jam  9.30 WIB 



 

 
 

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada salah satu tokoh 

masyarakat di Dusun Melik Kecamatan Srono yang dimana 

Kampung KB berada, dengan bapak Gunawan. Saya melakukan 

wawancara pada 11 november 2021, berikut pemaparan beliau: 

“saya menjadi tokoh masyarakat di Dusun melik kurang lebih 45 

tahun dari sebelum terbentuknya kampung KB di Dusun melik ini 

hingga menjadi seperti sekarang Kampung KB yang dikenal 

khusunya masyarakat Kabupaten Banyuwangi kampung yang 

berkualitas dan sejaterah. Karena perkembangan masyarakat dan 

lingkungan sebelum nya kurang baik, menjadi seperti sekarang 

karena adanya progam kampung KB yang sangat didukung oleh 

pemerintah yang mendorong perubahan masyarakat sekitar dalam 

perubahan kehidupan yang sejaterah dengan keluarga yang 

berkualitas. pemerintahan juga memfasilitasi pra sarana dan 

mengayomi masyarakat dengan arahan dan mengikuti peraturan 

kegiatan sebuah progam Kampung KB menuju masyarakat yang 

sejaterah dan berkualitas di Dusun Melik kecamtan Srono.’’
20

 

 

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada tanggal 15 

november 2021, kepada masyarakat yang bernama ibu Nurul 

Handayani,  bisa dipanggil dengan Bu Nurul merupakan warga 

masyarakat kampung KB yang mengikuti progam kampung KB di 

Desa Parijatah Wetan. Berikut pemaparan beliau: 

  “saya mengikuti progam kampung KB sudah 2 tahun 

berjalan, karena sudah merasakan bagaimana mengikuti 

progam Kampung KB, saya merasakan keluarga saya 

menjadi keluarga yang berkualitas dampaknya sangat banyak 

merasakan keluarga kecil yang bermutu bagi masyarakat di 

Desa Parijatah Wetan,  Alhamdulilah keluarga saya bisa 

dibilang sejaterah dalam faktor pertumbuhan pada anak saya 

dan merasakan mendorongnya pertubuhan, pendidikan, 

keterampailan pada keluarga juga, pada perkembangan anak 

saya dalam pembentukan karakter menyongsong masa depan 

                                                           
20 Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku tokoh masyarakat Kampung KB pada 
tanggal 11 November 2021 jam 14.30 WIB 



 

 
 

yang lebih baik. keluarga saya menjadi lebih sejaterah, 

meskipun saya mengikuti progam kampung KB saya 

berjualan nasi diwarung untuk menambah penghasilan, 

Alhamdulilah saya pernah diberikan bantuan tempat-tempat 

jualan khususnya di desa Kampung KB diberi bantuan untuk 

usaha kami, karena masuk di kelompok UUPKS. saya juga 

di kasi arahan-arahan tentang bagaimana supaya kampung 

KB ini tidak merasakan dampak Kemiskinan. Dikampung 

KB ini masyarakat sangatlah berperan aktif dalam kegiatan 

perminggunya seperti membersihkan lingkungan, 

pemberdayaan pertumbuhan  juga dikalangan pemuda remaja 

sampai lansia ikut serta bergotong royong.  Dalam kegiatan 

pertemuan di kampung kb juga ada kader-kader dan 

mengunjungi yang memberikan informasi dan arahan 

pentingnya progam keluarga berkualitas.” 

 

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada tanggal 18 

november 2021, kepada masyarakat yang bernama mas Doni, bisa 

dipanggil dengan mas don  merupakan warga masyarakat kampung 

KB yang berperan aktif menjadikan pemuda remaja  kampung KB 

sangat efektif dan berguna bagi masyarakat Desa Parijatah Wetan  

mengenai progam kampung KB di Desa Parijatah Wetan. Berikut 

pemaparan beliau: 

“penerapan bagi kalangan pemuda remaja Desa Parijatah Wetan 

sangat lah penting meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

kesehatan serta meningkatkan mutu hidup masyarakat. Agar 

progam di kampung KB menjadikan suatu tujuan  yang dapat 

dikatakan sejaterah. Melaksanakan peran dan fungsi untuk 

kelancaran dalam melakukan kegiatan progam Kampung KB 

seperti membantu perekonomian di Desa Parijatah Wetan dalam 

bidang pertanian,  sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan 

untuk masyarakat sekitar agar peluang ekonomi di Desa Parijatah 

Wetan sangat berguna untuk masyarakat dalam pencapaian dan 

sasaran yang telah ditetapkan untuk mensejaterahkan 

masyarakatnya. Dengan ini pemuda remaja yang terlihat 

kekurangan ekonomi dalam faktor keluarga Di Desa Parijatah 



 

 
 

Wetan bisa memanfaatkan dan menyempurnakan potensi Desa 

Parijatah Wetan.”
21

 

 

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada tanggal 22 

november 2021, kepada anggota Kampung KB mengenai ke 

efektifitas dalam mengembangkan keluarga Berkualitas dan 

Sejaterah  yang bernama Bapak Saiful Bahri bisa dipanggil dengan 

pak Bahri  merupakan anggota atau Kader Progam Kampung KB 

Berikut pemaparan beliau: 

“menurut saya mengenai proses pencapaian dan tujuan Progam 

Kampung KB setiap kegiatan Kampung KB ini dikatakan efektiv 

sebab dari diantara keluarga yang mengikuti progam KB juga, 

mempunyai sasaran dan menempatkan keluarga sebagai dasar 

pembentukan karakter dan kepribadian bangsa melalui, 

pembangunan budi pekerti juga, masyarakat bisa merasakan 

memiliki keluarga yang sejaterah dan berkualitas. Terkait 

pembentukan keluarga berkualitas Sementara, kampung KB pula 

meningkatkan peran masyarakat, pemerintah, lembaga non 

pemerintah serta swasta di progam KKBPK, meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai pembangunan berwawasan 

kependudukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

kesehatan serta beberapa hak reproduksi, meningkatakan 

ketahanan keluarga”
22

 

 

3.2.2. Pelaksanaan progam di Kampung KB Desa Parijatah Wetan 

dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas 

Wawancara mengenai pelaksanaan progam dalam 

mewujudkan keluarga berkualitas saya dengan Ibu Astuti biasa 

dipanggil dengan Bu Tutik, beliau sebagai Kader juga mengenai 

                                                           
21 Wawancara dengan Mas Doni selaku masyarakat kampung KB pada tanggal 18 
November 2021 jam 14.30 WIB 
22 Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri terkait keefektivitas Kampung KB pada tanggal 
22 November 2021 jam 10.30 WIB 



 

 
 

urusan Progam pembangunan Keluarga, wawancara ini saya 

lakukan tanggal 2 Desember 2021. Berikut pemaparan Beliau : 

“dalam kegiatan progam kampung KB ibu Tutik melakukan seperti 

kegiatan di Kantor Desa Parijatah Wetan menerapkan kegiatan 

dalam pembangunan keluarga seperti menempatkan keluarga-

keluarga yang mengikuti progam kampung KB untuk 

pembangunan sosial dan kesejateraan keluarga. dengan 

mengulirkan progam kesejateraan berbasis dan bermuara pada 

keluarga seperti progam pengentasan kesehatan, progam 

kesejateraan pada keluarga dan keluarga berencana, karena 

menurut ibu tutik masyarakat Desa Parijatah Wetan harus 

membangun kualitas anak agar mampu menyongsong masa depan 

yang lebih baik. Dengan juga melakukan kegiatan seperti 

pemberdayaan perempuan, pemuda prospektif agar didalam 

keluarga mempunyai progam untuk menjadikan keluarga yang 

sejaterah, karena sangat penting pembangunan keluarga sebagai 

dasar pembentukan karakter dan kepribadian bangsa melalui 

pembangunan budi pekerti, dan juga menurunkan KDRT bagi 

keluarga tersebut.”
23

  

 

Dalam hal ini,tentunya Ibu tri Astuti sebagai kader sangat 

tanggap terhadap prosedur dalam progam KB yang sudah menjadi 

kebijakan pemerintah, dengan cara menjelaskan  BKKBN dalam 

pembentukan keluarga berkualitas sejak dini dengan juga progam 

pembentukan karakter pada anak dan progam pembangunan 

keluarga yang berkualitas dan sejaterah juga penurunan KDRT 

bagi keluarga. 

Wawancara selanjutnya, saya lakukan pada salah satu 

anggota kegiatan Kampung KB sekertaris I Desa Parijatah Wetan, 

dengan Ibu Purwati, Saya melakukan wawancara pada 5 Desember 

2021, berikut pemaparan beliau : 

                                                           
23 Wawacara dengan Ibu Astuti terkait Pembangunan Keluarga pada tanggal 2 Desember 
2021 jam 13.30 WIB 



 

 
 

“Kalau wilayah di Desa Parijatah Wetan masyarakat dalam 

membangun keluarga berencana terbilang sudah efektif dan juga 

ada beberapa terindikasi seperti tingkat kelahiran terlalu dekat itu 

mengakibatkan juga kurang baik dengan masyarakat Di Desa 

Parijatah Wetan mayoritas mengikuti progam Kampung KB dan 

juga ada beberapa yang tidak mengikuti progam KB tapi mayoritas 

sudah mengikuti proggam KB untuk ketahanan keluarga juga sudah 

keikutan serta dalam kegiatan posyandu untuk bayi cukup lebik baik 

Seperti meningkatakan derajat kesehatan masyarakat sebelum 

mengikuti progam Kampung KB sehingga mewujudkan keluarga 

berkualitas dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan melibatkan keluarga untuk membangun kualitas anak agar 

mampu menyongsong masa depan yang lebih baik, dengan juga 

mengenai pembangunan Kampung KB sendiri itu ada pertemuan 

rutinya, jadi misalnya masyarakat bisa melapor atau memberikan 

informasi apa saja kendala mereka atau apa yang dibutuhkan 

misalnya mereka disini tinggi angka pernikahan dini kita panggil 

dari KUA untuk penyuluhan juga dan ditambah kegiatan pemuda 

masyarakat Dusun Melik agar lingkungan sekitar bersih dan 

nyaman dengan kegiatan gotong royong masyarakat bersih-bersih 

lingkungan dan juga ada sebuah progam pembesaran bibit ikan juga 

untuk kegiatan setiap harinya bagi lingkungan Kampung KB Dusun 

Melik. karena, dari perekonomian juga apa kendala-kendala terkait 

keluarga sangat penting diperlukan rencana untuk mempunyai 

keturunan kembali jadi saya menjelaskan pada masyarakat untuk 

kegiatan mengikuti progam Keluarga Berkualitas.”
24

 

 

3.2.3. Efektivitas progam kampung KB terkait pembentukan 

keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan 

Menurut Bapak penanggung jawab Kampung KB, Bapak 

Kurnadi Efendi tentang efektivitas pembentukan keluarga 

Berkualitas Di dusun Melik Desa Parijatah Wetan, beliau 

menyampaikan sebagai berikut : 

“bahwa penerapan efektivitas progam ini Menurut Bapak Kurnadi 

Efendi selaku penanggung jawab dalam progam pelaksanaan 

Kampung KB di Desa Parijatah Wetan bisa dikatakan efektiv, dan 

berjalan cukup maksimal terutama di Dusun Melik Desa Parijatah 

Wetan. Kampung KB ini dikatakan efektiv sebab dari diantara 

                                                           
24 Wawancara dengan Ibu Purwati mengenai keefektivan warga Kampung KB pada 
tanggal 5 Desember 2021 jam 10.30 WIB 



 

 
 

keluarga yang mengikuti progam KB mempunyai sasaran dan 

menempatkan keluarga sebagai dasar pembentukan karakter dan 

kepribadian bangsa melalui pembangunan budi pekerti juga 

masyarakat bisa merasakan memiliki keluarga yang sejaterah dan 

berkualitas. Terkait pembentukan keluarga berkualitas Bapak 

Kurnadi Efendi Seperti meningkatakan derajat kesehatan 

masyarakat sebelum mengikuti progam Kampung KB sehingga 

mewujudkan keluarga berkualitas dalam hal meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan melibatkan keluarga untuk membangun 

kualitas anak agar mampu menyongsong masa depan yang lebih 

baik, dengan juga ditambah kegiatan pemuda masyarakat Dusun 

Melik agar lingkungan sekitar bersih dan nyaman dengan kegiatan 

gotong royong masyarakat bersih-bersih lingkungan, dan juga ada 

sebuah progam pembesaran bibit ikan juga untuk kegiatan setiap 

harinya bagi lingkungan Kampung KB Dusun Melik.” 

 

Selanjutnya, ada paparan dari ibu Azizah selaku kordinator 

dalam progam kampung KB dusun melik Desa Parijatah Wetan 

Banyuwangi, Kurang lebih begini paparanya:  

“Saya sangat mendukung Terkait pembentukan keluarga 

berkualitas ibu Azizah Seperti meningkatakan derajat kesehatan 

masyarakat sebelum mengikuti progam Kampung KB, sehingga 

mewujudkan keluarga berkualitas dalam hal meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan melibatkan keluarga untuk membangun 

kualitas anak agar mampu menyongsong masa depan yang lebih 

baik, dengan juga ditambah kegiatan pemuda masyarakat Dusun 

Melik agar lingkungan sekitar bersih dan nyaman dengan kegiatan 

gotong royong masyarakat bersih-bersih lingkungan, dan juga ada 

sebuah progam pembesaran bibit ikan juga untuk kegiatan setiap 

minggunya bagi lingkungan Kampung KB Dusun Melik.” 

 

Menurut masyarakat Kampung KB Desa Parijatah Wetan, 

yaitu ibu Nurul Handayani, begini pemaparanya: 

”sebenarnya apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah ini 

adanya kampung KB sangatlah baik dan efektif untuk menjadikan 

keluarga yang Berkualitas dan sejaterah, terlebih juga dalam 

membina rumah tangga yang harmonis dan mencegah adanya 

konflik KDRT atau kemiskinan dalam perekonomian keluarga. 

Sehingga bisa meminimalisir jangka kehamilan untuk 

perekonomian keluarga yang kekurangan dan pemerintah juga 

melakukan peraturan dalam meningkatkan tingkat kehamilan dan 



 

 
 

perlunya pedewasaan usia perkawinan sampai batas yang 

dianjurkan kementerian kesehatan yaitu minimal usia kawin 

pertama 21 tahun bagi wanita dan minimal usia 25 tahun bagi laki-

laki.” 

3.2.4. Progam yang dilaksanakan Kampung KB di Desa Patijatah 

Wetan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keluarga 

yang berkualitas. 

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam wawancara ada 

beberapa 3 macam progam yang berhubungan dengan Kampung 

KB Desa Parijatah Wetan progam tersebut meliputi progam 

pengendalian penduduk , progam pelayanan KB, progam 

pembangunan keluarga.
25

 

Pertama, dalam faktor pengendalin penduduk Dalam 

pelaksanaan progam Kampung KB ini menjelaskan untuk para 

remaja atau pasangan yang akan mengikuti progam KB perlunya 

pendewasaan usia perkawian sampai batas yang dianjurkan 

kementerian kesehatan yaitu minimal usia 21 tahun untuk 

perempuan serta minimal umur 25 tahun untuk pria. Sosialisasi 

terhadap lingkungan masyarakat maupun sekolah mulai dari 

perguruan tinggi, pondok pesantren maupun di tempat ibadah hal ini 

sangat penting agar meningkatkan keluarga membangun keluarga 

yang berkualitas. Dari progam ini pengendalian penduduk 

meningkatkan rata-rata masyarakat yang lama sekolah sampai 

penduduk usai sekolah agar memberikan pelayanan progam KB 

                                                           
25 BKKBN, pedoman Pengelolaan Kampung KB, Banyuwangi, 2019. 



 

 
 

dengan baik, aman dan nyaman serta terjangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat Kampung KB. 

Kedua, progam pelayan KB dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam mengikuti progam Kampung KB 

mengenalkan bagaimana alternative pilihan obat dan alat 

kontrasepsi untuk merencanakan keluarga kecil yang bahagia 

sejatera melalui usaha merencanakan pengaturan jumlah anak dan 

jarak kelahiran. Juga, mengenalkan tempat-tempat pelayanan KB 

mulai dari kota sampai ke pelosok-pelosok kampung agar 

masyarakat nyaman dalam pelayanan progam KB. 

Mensosialisasikan bahwa pelayanan KB gratis bagi masyarakat 

tidak mampu dan terjangkau bagi masyarakat umum calon peserta 

KB dengan hal ini meningkatkan prosentase dalam peserta KB 

aktif. 

Ketiga, progam pembangunan keluarga ini sangat lah 

penting sebab melibatkan keluarga untuk membangun kualitas anak 

agar mampu menyonsong masa depan yang lebih baik dengan 

menempatkan keluarga pada garis depan pembangunan sosial dan 

kesejateraan keluarga. Progam ini mengulirkan progam kesejateraan 

berbasis dan bermuara pada keluarga seperti menempatkan keluarga 

sebagai dasar pembentukan karakter dan kepribadian bangsa 

melalui pembangunan budi pekerti. Progam kesejateraan keluarga 



 

 
 

dan keluarga berencana meningkatkan ketahanan keluarga melalui 

progam tri bina juga yaitu seperti BKB, BKR, dan BKI. 

3.2.5. Pelaksanaan progam di Kampung KB Desa Parijatah Wetan  

dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Pertama, Menfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan 

progam kampung KB secara optimal melalui dukungan kebijakan 

dan secara prasarana dan memberikan arah kebijakan, mesukan, 

nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan demi menerapkan 

progam keluarga berkualitas. 

Kedua, Mengikuti progam pengendalian penduduk, progam 

pelayanan KB, progam pembangunan keluarga dari progam tersebut 

masyarkat bisa menerapkan dan Mengembangkan progam keluarga 

berkualitas. Masyarakat juga dengan mengikuti progam keluarga 

berkualitas agar meningkatkan kesehatan juga bagi masyarakat, 

dengan itu meningkatkan mutu hidup masyarakat di desa sangatlah 

penting lewat progam KB agar kesejateraan masyarakat 

mengimplementasikan keluarga kecil yang bermutu di Desa parijatah 

Wetan.  

Ketiga, Meningkatkan ketahanan keluarga dengan 

menempatkan keluarga sebagai dasar pembentukan karakter dan 

kepribadian yang baik dengan mengikuti prosedur pelaksanaan 

progam KB. Dengan juga Meningkatkan derajat kesehatan juga 

sangatlah penting agar kualitas masyarakat pada wilayah kampung 

KB menjadi keluarga yang sejaterah. 



 

 
 

3.2.6. Efektivitas progam kampung KB terkait pembentukan 

keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan. 

Apabila melihat dari beberapa pemaparan seperti teori H.Emerson 

yang dikutip Soewarno Handayaningrat yang penulis ambil sebagai acuan 

dari penulisan (efektifitas Progam kampung KB terkait pembentukan 

keluarga berkualitas di Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi ) yang penulis ambil, maka disini ada beberapa faktor penting 

yang dapat penulis dijadikan acuan sehingga penerapan efektivitas progam 

kampung KB terkait pembentukan keluarga berkualitas bisa dikatakan 

efektif, bahwa: 

”efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan 

sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” 

 

Berdasarkan ukuran efektivitas dalam mewujudkan progam 

kampung KB sangat penting dalam proses penerapan yang lebih efektif.
26

 

Karena masyarkat yang mengikuti progam Kampung KB akan merasakan 

perkembangan yang lebih berkualitas pada keluarga, dan lingkungan 

masyarakat Desa Parijatah Wetan. dibutuhkan juga dalam penerapan sistem 

informasi penyuluhan pada masyarakat, agar masyarakat yang mengikuti 

progam kampung merasakan kelancaran dalam mengikuti kegiatan progam 

kampung KB ini di Dusun Melik, Desa parijatah Wetan, Kecamatan Srono 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

                                                           
26 Starwajie’s 2009. Pengertian Efektivitas . http://Starawaji.Wordpresscom/2009/03-

/01/pengertianefektivitas/ (Di akses 10 juni 2022). 
 

http://starawaji.wordpresscom/2009/03-/01/pengertianefektivitas/
http://starawaji.wordpresscom/2009/03-/01/pengertianefektivitas/


 

 
 

a. Pencapaian tujuan  

Pencapaian tujuan ini dalam kegiatan progam kampung KB 

sangat lah penting agar masyarakat merasakan keberhasilan, 

kesejateraan keluarga. selama ini dalam mengikuti progam kampung KB 

keseluruhan masyarakat Desa Parijatah Wetan merasakan upaya 

pencapaian tujuan yang harus dilakukan sebagai suatu proses 

keberhasilan dalam menerapkan suatu progam dengan sangat efektif. 

Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-

bagianya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian 

tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu :  

1) Kurun waktu pencapaian ditentukan dalam proses berjalananya 

kegiatan Progam Kampung KB Didesa Parijatah Wetan dari masa 

kemasa masyarakat merasakan dampak yang berhasil dalam 

mengikuti Progam Kampung KB didesa Parijatah Wetan. 

2) Sasaran merupakan target yang kongkrit dalam Progam Kampung 

KB Desa Parijatah Wetan Masyarakat yang mengikuti Progam 

Kampung KB  agar menjadikan masyarkat Desa Parijatah Wetan 

menjadi berkulitas dan sejaterah. 

3) Dasar hukum sangatlah penting bagi Masyarakat Kampung KB Desa 

Parijatah Wetan agar masyarakat menaati penyelangaraan aturan 

yang sudah sewajibnya di laksanakan. agar masyarakat sendiri 



 

 
 

merasakan kemakmuran dan  disediakan pemerintah dan progam 

Kampung KB  

b. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi progam Kampung KB di Desa Parijatah Wetan. untuk 

mengembangkan suatu organisasi perlunya mengadakan sosialisasi, 

pengembangan konsensus dan komunikasi karena sangatlah penting 

untuk melancarkan suatu progam yang berkualitas bagi masyarakat 

Desa Parijatah Wetan. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

1) Prosedur dalam perencanaan Progam Kampung KB menjadikan 

landasan utama yang harus dilaksanakan, agar menjadikan tahapan 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu Kegiatan progam Kampung KB 

menjadi berkualitas dan sejaterah.   

2) Proses sosialisasi bertujuan untuk menyesuaikan pada progam 

kampung KB ini. Jadi, terhadap masyarakat Desa Parijatah Wetan, 

mengikuti Progam Kampung KB ini, agar memahami proses dalam 

kegiatan Kampung KB dan dapat diterima oleh masyarakat dalam 

pelaksanaan sosialisasi kegiatan Progam Kampung KB Di desa 

Parijatah Wetan. 

c. Adaptasi  

Adaptasi proses penyesuaian diri yang dimana kita melakukan 

suatu progam dengan masyarakat sekitar terutama yang mengikuti 

Progam kampung KB  untuk menyelaraskan suatu individu terhadap 



 

 
 

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Desa Parijatah Wetan. 

Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

1) Peningkatan kemampuan dalam masyarakat Kampung KB menuju 

kompentensi yang lebih berhasil dalam  meningkatan perkembangan 

masyarakat Kampung KB yang berkualitas dan sejaterah  

2) Sarana dan prasarana Kampung KB Desa Parijatah Wetan sudah 

tersedia dalam kegiatan progam Kampung KB dan didukung oleh 

pemenrintah agar menjadikan Kampung KB lebih efektif untuk 

meraih tujuan bersama. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran 

merupakan penilaian dalam arti tercapainya suatu progam kampung KB 

yang efektif dengan juga sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

agar masyarakat sekitar merasakan kesejateraan adanya suatu Progam 

Kampung KB di desa Parijatah Wetan, dengan menggunakan sasaran 

yang tersedia. Jelasmya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila 

suatu tujuan atau sasaran ini tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari 

manejemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya 

prosedur, strategi, kebijaksanaan, progam dan pedoman tercapainya 

tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang 

besar terhadap kepentingan bersama. 

d. Masyarakat 



 

 
 

Kepatuhan masyarakat Desa Parijatah Wetan dalam 

keefektifitasan hukum yang berlaku juga memahami hal tersebut 

melalui adanya sosialisasi, bimbingan dari berbagai jenis kegiatan di 

kantor Desa Parijatah Wetan. mengenai aturan-aturan yang diterapkan 

dan melalui dari pengajian dan remaja-remaja masjid yang sangat 

kompak dalam adanya acara-acara dan kegiatan di Desa Parijatah 

Wetan.  

4. Kesimpulan 

4.1. Progam kampung KB ini untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan 

sejatera, sudah memberikan hal positif, melihat dari 3 (tiga) progam yang 

telah dilaksanakan seperti progam pengendalian penduduk, progam 

pelayanan KB, progam pembangunan keluarga juga dengan BKR, BKL 

serta UUPKS telah menunjukkan dampak baik demi kesejateraan seluruh 

keluarga di Kampung KB Desa Parijatah Wetan. Dari pelaksanaannya 

sendiri meliputi progam Kampung KB terbilang sudah cukup bisa 

mewujudkan keluarga berkualitas di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan 

karena dari masyarakat Desa Parijatah Wetan. 

4.2. Dalam melaksanakan penerapan suatu progam KB sangat lah penting 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan serta 

meningkatkan mutu masyarakat. Agar proses progam Kampung KB 

menjadikan suatu tujuan dan keberhasilan di Masyarakat Desa Parijatah 

Wetan. Dan juga, mempunyai sasaran  yang sangat penting dalam 

Kegiatan Progam Kampung KB dengan menempatkan keluarga sebagai 

dasar pembentukan karakter anak dan kesejahteraan dalam keluarga 

berkualitas. Melaksanakan peran dan fungsi juga untuk kelancaran 

kegiatan progam Kampung KB ini dalam perekonomian masyarakat 

sekitar, mempunyai peluang menmanfaatkan sumber daya alam di bidang 

pertanian sangat berguna untuk membantu perekonomian masyarakatnya 

dan juga, diselenggarakan kegiatan penanaman tumbuh tumbuhan dapat 



 

 
 

membantu perekonomian warga Kampung KB. Salah satu faktor yang 

dapat dikatakan sejahtera jika kebersihan lingkungannya terawat  akan 

dapat menciptakan keluarga lebih sejahtera dan Berkualitas di Desa 

Parijatah Wetan.  

4.3. Terkait pembentukan keluarga berkualitas meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat sebelum mengikuti Progam Kampung KB sehingga 

mewujudkan keluarga berkualitas dalam hal membangun kualitas anak 

agar mampun menyongsong masa depan yang lebih baik. kegiatan 

progam kampung KB sangat lah penting agar masyarakat merasakan 

keberhasilan, kesejateraan keluarga. selama ini dalam mengikuti progam 

kampung KB keseluruhan masyarakat Desa Parijatah Wetan merasakan 

upaya pencapaian tujuan yang harus dilakukan sebagai suatu proses 

keberhasilan dalam menerapkan suatu progam dengan sangat efektif. 

karena sangatlah penting untuk melancarkan suatu progam yang 

berkualitas bagi masyarakat Desa Parijatah Wetan. Dan penyuluhan 

terbaik untuk masyarakat yang mengikuti progam kampung merasakan 

kelancaran dalam mengikuti kegiatan progam kampung KB ini di Dusun 

Melik, Desa parijatah Wetan, Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. 
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