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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, skripsi ini membahasa mengenai 

implementasi program Kampung KB yang berada di Desa Tuk Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Cirebon, dari permasalahn-permasalahan yang ada 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Program Kampung KB di Desa Tuk Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan cukup baik 

hal ini terbukti dengan beragai macam program yang sudah 

berjalan di Kampung KB “Melati”, serta meningkatnya peserta KB 

yang cukup baik dilakukan di Kampung KB “Melati”. Dalam hal 

ini ada beberapa program yang telah dibuat serta dijalankan oleh 

Kampung KB “Melati” seperti penyuluhan tentang mengatasi 

kenakalan remaja, penyuluhan tentang bahaya narkoba, adapun 

dari bidang kesehatan seperti melakukan imunisasi kepada balita 

dan ibu hamil yang dilakukan satu bulan sekali, dalam bidang 

pendidikan serta penyuluhan-penyuluhan lainnya.  

2. Dampak program Kampung KB bagi kualitas hidup ibu dan anak 

pada Kampung KB “Melati”cukup baik hal ini terbukti dengan  

terdapanya beberapa dampak yang cukup baik seperti dalam 

bidang kesehatan ibu dan anak setiap satu bulan sekali 

mendapatkan imunisasi hal ini dapat memperbaiki kualitas 

kesehatan ibu dan anak. Serta dalam bidang pendidikan di 

Kampung KB mengadakan KOBER atau Kelomok bermain untuk 

balita hal ini dapat meningkatkan pengetahuan anak serta 

meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Selanjutnya yaitu 

dalam bidang sosial kualitas hidup ibu dan anak dapat dilihat dari 

cara bagaimana mereka berintaksi terhadap orang-oramg yang ada 

disekitarnya.  
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3. Implementasi program Kampung KB “Melati” di Desa Tuk ini 

memiliki hambatan-hambatan yang mengakibatkan kurang 

maksimal dalam penyelenggaran program Kampung KB ini. 

Adapun kendalanya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

program ini, keterbatasan kader atau sumber daya manusia yang 

kurang mumpuni yang menyebabkan kurang optimalnya 

pelaksanaan program Kampung KB ini, serta pola pikir masyarakat 

yang belum sejalan hal ini juga dapat menghambat pelaksannan 

program Kampung KB. 

B. Saran 

1. Pemerintah Desa setempat untuk dapat meningkatkan 

partisipasinya serta dapat bekerja sama dengan para kader 

kampung KB agar program yang telah di buat ini dapat berajalan 

secara optimal. 

2. Masyarakat RW 10 Desa Tuk dan sekitarnya harus mendukung 

program-program yang sudah ada pada Kampung KB dengan 

mengikuti program yang sudah ada agar program Kmapung KB ini 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

  


