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ABSTRAK 
Penelitian ini  menekankan  pada  respon  masyarakat  desa  terhadap  program 
Keluarga  Berencana  (KB)  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  sumber  daya 
manusia. Respon yang  diamati mencakup alasan-alasan mengapa masyarakat 
desa menggunakan atau tidak  menggunakan KB, siapa yang paling berperan 
dalam  memberikan  informasi  KB  dan   bagaimana  hubungan  antara  tingkat 
pendidikan orang tua dengan peningkatan kualitas anak. Penelitian ini dilakukan 
secara purposive dengan menyebarkan kuisioner ke masyarakat Desa Cihideung 
Udik  di  empat  sub-desa,  yakni  Sinagar,  Babakan  Kemang,  Pabuaran,  dan 
Cinangneng yang kemudian diambil contoh sebanyak seratus responden. Dari 
hasil  penelitian,  mayoritas  responden  sebesar  82  %  menggunakan  alat  KB 
dengan alasan utama  agar dapat menjaga jarak antar anak (30 %), dan yang 
paling berperan dalam memberikan  informasi KB adalah bidan (50 %). Pada 
kasus desa Cihideung Udik, faktor pendidikan  terakhir orang tua tidak cukup 
berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan 22 
%  responden  yang  berpendidikan  terakhir  SD  memiliki  dua  orang  anak. 
Berdasarkan hasil  penelitian,  masyarakat  belum  memprioritaskan  pendidikan 
sebagai  aspek  yang  penting,  oleh  karena  itu  pola  pikir  tersebut  perlu  untuk 
diubah, termasuk persepsi masyarakat mengenai program KB, sehingga program 
KB tidak hanya dipandang  sebagai cara untuk membatasi jumlah anak, tetapi 
juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, karena pada 
dasarnya anak merupakan investasi yang bernilai  ekonomis  bagi orang tua di 
masa yang akan datang.  

Kata Kunci: Keluarga Berencana, responden, Sumber Daya Manusia.  

PENDAHULUAN 
Isu  kependudukan  merupakan  isu  yang  mendesak,  mengingat  jumlah 

penduduk Indonesia  pada tahun 2005 yang mencapai 219 juta jiwa mengharuskan 
pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  khusus  pada  masalah  ini  (BKKBN, 
2005). Selain itu, Indonesia menyandang peringkat 111 dari 177 negara pada 
Human  Development Index (HDI) 2005 yang membuktikan bahwa peningkatan 
jumlah penduduk tersebut tidak diikuti oleh peningkatan Sumber Daya Manusia 
(SDM). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah 
penduduk  ini  melalui  program  Keluarga  Berencana  (KB).  Menurut  BKKBN 
(2004), Keluarga Berencana adalah usaha untuk  mengontrol jumlah dan jarak 
kelahiran anak, untuk menghindari kehamilan yang bersifat  sementara dengan 
menggunakan kontrasepsi sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya 
menetap yang  bisa dilakukan dengan cara sterilisasi dan aborsi bisa digunakan 
untuk mengakhiri kehamilan jika terjadi kegagalan kontrasepsi. 
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Visi Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  yaitu 

melakukan  reorientasi dan reposisi pembangunan program KB berupa "Menuju 
Keluarga  Berkualitas  2015".  Definisi  keluarga  berkualitas  menurut  BKKBN 
adalah keluarga yang bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, sehat, 
maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal,  bertanggung jawab, harmonis, dan 
berwawasan ke depan. Visi baru ini berorientasi luas, tidak  hanya pendekatan 
demografi. Dalam visi baru itu jumlah anak ideal tidak dibatasi dua,  melainkan 
sesuai   keinginan   dan   kemampuan   keluarga,   namun   tetap   memperhatikan 
kepentingan sosial. Dengan adanya reorientasi Program KB Nasional tersebut, 
berarti akan  menjamin kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi lebih 
baik.   Dalam   arti   lain,   program   ini   menghargai   dan   melindungi   hak-hak 
reproduksi,  yang  menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia  universal  (BKKBN, 
2004). 

Penelitian mengenai peningkatan kualitas SDM telah banyak dilakukan 
terutama di  sektor pendidikan. Sedangkan penelitian mengenai SDM dari sisi 
pengaturan jumlah anak  masih terbatas, padahal dari sisi tersebut dapat dilihat 
upaya peningkatan kualitas SDM seiring dengan peningkatan kesejahteraan anak. 
Agar pengaturan jumlah anak berhasil diperlukan  sosialisasi program KB yang 
berkesinambungan.  Untuk  mewujudkannya  diperlukan  peran  aktif  dari  semua 
pihak,  baik pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa. Salah satu peran yang 
dapat dilakukan mahasiswa adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
program KKN ini dilakukan di Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea Bogor. 
Berdasarkan   data   tahun   2003,   penduduk   desa   Cihideung   Udik   umumnya 
berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebesar 7.243 jiwa dari 7.826 penduduk yang 
mengenyam pendidikan atau sebesar 92,55 %. Sedangkan Jumlah Akseptor KB di 
desa tersebut mencapai 1.473 jiwa. Oleh karena itu, dalam   program   KKN 
mahasiswa  dapat  berperan  aktif  dalam  menganalis  respon  masyarakat  desa 
terhadap program Keluarga Berencana. 

Dalam penelitian  ini  dirumuskan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan 
perilaku masyarakat terhadap program KB, yaitu: (1) Mengapa masyarakat desa 
menggunakan atau  tidak  menggunakan KB ?; (2) Siapa yang paling berperan 
dalam  memberikan  informasi  KB  ?;  (3)  Bagaimana  hubungan  antara  tingkat 
pendidikan orang tua dengan kualitas anak ? 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mengetahui dan 
menganalisis  alasan masyarakat desa memilih menggunakan KB atau tidak; (2) 
Menganalisis siapa yang  paling berperan dalam memberikan informasi KB; (3) 
Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kualitas anak. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
yaitu:  Pertama, manfaat bagi pemerintah Indonesia dimana hasil penelitian ini 
dapat membantu  pemerintah dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan 
program KB di masyarakat desa, sehingga pemerintah dapat terus membantu dan 
mendukung usaha meningkatkan jumlah sarana  dan prasarana kesehatan, serta 
tenaga medis khususnya bagi program KB di desa. 

Kedua, penelitian ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat, 
khususnya   masyarakat  desa  dalam  memanfaatkan  program  KB.  Usaha  ini 
dilakukan dalam rangka  meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa. Ketiga, 
manfaat  bagi  mahasiswa  yang  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kepekaan  dan 
kepedulian   terhadap   program   KB,   mengembangkan   kecerdasan   emosional 
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khususnya dalam hal membina kerjasama dan kekompakan dalam tim, 
membiasakan diri untuk berpikir ilmiah, cerdas dalam menganalisis permasalahan 
dan membantu mewujudkan visi "Menuju Keluarga Berkualitas 2015".  

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan proses pengambilan contoh dengan metode 

judgement  (purposive) sampling. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1.  Pemilihan lokasi: purposive karena lokasi ini merupakan tempat Kuliah 
Kerja Nyata  (KKN) periode Juni-Agustus 2005, dan dari data diketahui 
bahwa  jumlah  akseptor   KB   Desa  Cihideung  terbanyak  serta  tenaga 
pelayan kesehatan juga terbanyak diantara 19 desa di Kecamatan Ciampea 
(BPS Kabupaten Bogor, 2004). 

2.  Pemilihan contoh responden secara purposive di empat sub-desa yaitu: 
Sinagar,  Babakan Kemang, Pabuaran, dan Cinangneng, dimana masing- 
masing sub-desa diambil 25 responden sehingga total responden seratus. 

3.  Berdasarkan peta kerja. Enumerator mengunjungi alamat responden dan 
menunjuk ibu rumah tangga sebagai responden. Tidak dijadikannya suami 
sebagai   responden   karena   umumnya   keikutsertaan   suami   mengikuti 
program KB masih rendah, ini didukung oleh laporan BKKBN mengenai 
kesertaan ber-KB pria sampai dengan tahun 2002 yaitu di bawah 2,5 %. 

4.  Enumerator   menanyakan   secara   langsung   dan   menuliskan   jawaban 
kuisioner (schedule).  

Penelitian ini menggunakan beberapa parameter pengukuran, yaitu: (1) 
Menggunakan atau tidak menggunakan KB dengan berbagai alasan; (2) Sumber 
informasi KB; (3) Tingkat pendidikan orang tua. Adapun analisis data dilakukan 
secara statistik dan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi: 

1.  Data primer yang meliputi data karakteristik responden (nama responden, 
umur, tempat  tinggal, pendidikan terakhir, usia pasangan saat menikah, 
pekerjaan, jumlah anak), data faktor internal (alasan menggunaan KB atau 
tidak, jenis KB yang digunakan, lama penggunan, kecocokkan penggunaan 
KB), dan data faktor eksternal (sumber informasi KB). 

2.  Data  sekunder  yang  diambil  dari  BPS  Kabupaten  Bogor  2004  dan 
Pemerintah Desa Cihideung Udik 2004.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  seratus  ibu  rumah  tangga  sebagai 
responden. Tabel 1 memperlihatkan karakterisitik responden berdasarkan 
pendidikan terakhir orang tua, jenis pekerjaan dan jumlah anak.  

Tabel 1. Karakteristik Responden  

Pendidikan Terakhir 
Orang Tua

  

Persentase 
Jenis 

Pekerjaan

  

Persentase 
Jumlah 
Anak

  

Persentase 

 

Tidak Tamat SD 

 

0 
Ibu rumah 
tangga

  

87 

 

Satu 

 

28 

SD dan/ MI

  

63 

 

Pedagang 

 

6 

 

Dua 

 

35 
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Repot mengurus anak 
2% 

Diagram 1. Alasan Menggunakan Alat KB 

    
SMP dan/ MTs

 
24

 
Tukang kredit

 
3

 
Tiga

 
15

  
SMA 

 
12 

Karyawati 
konveksi

  
2 

 
Empat 

 
9 

 
AKPER 

 
1 

Pegawai 
swasta

  
1 

 
Lima 

 
9 

 
S1/ S2/ S3 

 
0 

 
Wiraswasta 

 
1 

Diatas 
Lima

  
4 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden mayoritas 
lulusan  SD  sebesar  63  %  dan  responden  dengan  tingkat  pendidikan  tertinggi 
merupakan  lulusan   AKPER   sebesar  1  %. Berdasarkan  jenis  pekerjaannya 
mayoritas responden sebagai ibu rumah tangga, yaitu sebesar 87 % sehingga 
memiliki   cukup  waktu  untuk  mengurus  rumah  tangganya.  Sebanyak  35  % 
responden   memiliki   dua   anak,   jumlah   anak   yang   dimiliki   responden   ini 
memperlihatkan  sudah  adanya  kesadaran  responden  untuk  membatasi  jumlah 
anaknya.  

Faktor Internal 
Alasan menggunakan atau tidak menggunakan KB 

Sebanyak 18  %  responden  yang  tidak  menggunakan  alat  KB  dengan 
berbagai  alasan, dikarenakan faktor usia lanjut sebesar 1 %, karena sudah steril 
sebesar 2 %, malas menggunakan KB 1 %, sakit dan mengalami pendarahan 2 %, 
baru menikah 1 %, anak sudah besar 2 %, ingin mempunyai anak lagi 3 %, dan 
tidak memberikan alasan sebesar 6 %. Sedangkan 82 % responden menggunakan 
alat KB karena berbagai alasan yang dapat dilihat dari diagram 1 berikut:   

Menekan jumlah anak 
6% 

Tidak pakai 

18%   
Pertimbangan ekonomi 

Mengatur jumlah anak 
25%  

Mencegah kehamilan 
11% 

Pemberian pendidikan 
dalam keluaraga 

3% 

5%   

Ada jarak antar anak 
30% 

Repot mengurus 
anak 2 %  

Tidak pakai

 

Pertimbangan ekonomi

 

Ada jarak antar anak

 

Repot mengurus anak

 

Pemberian pendidikan dalam keluarga

 

Mencegah kehamilan

 

Mengatur jumlah anak

 

Menekan jumlah anak

   

Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui bahwa 30 % responden 
menggunakan alat KB agar ada jarak beberapa tahun diantara anaknya, 25 % 
responden  merencanakan berapa jumlah anak yang akan dilahirkan dengan cara 
mengatur jumlah anak, 11 % responden mencegah kehamilan karena kondisi fisik 
dan mentalnya belum siap. Responden yang ingin menekan jumlah anak sebesar 6 
% karena merasa bahwa jumlah anak mereka telah cukup, 5 % berikutnya karena 
pertimbangan  ekonomi  dimana  responden  lebih  mengambil  perspektif  dalam 
jangka panjang, yaitu perlunya mengeluarkan biaya yang besar dengan semakin 
banyaknya  jumlah  anak,  termasuk  biaya  pendidikan  sekolah.  Kemudian  3  % 
responden merasa bahwa jika mempunyai anak  harus memberikan pendidikan 
terkait dengan masalah moral dan etika dalam keluarga yang cukup bagi anaknya, 
sehingga tidak dibutuhkan banyak anak, dan 2 % sisanya karena alasan  repot 
mengurus anak. 
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Dari kecenderungan  tersebut  dapat  ditarik  informasi  bahwa  mayoritas 

responden   yang  merupakan  masyarakat  desa  hanya  berpikir  tentang  jangka 
pendek, sebab hanya 5 % dari mereka yang berpikir untuk meningkatkan kualitas 
hidup anak melalui pendidikan sekolah dalam jangka panjang.  

Jenis Alat KB yang digunakan 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terdapat  pada  tabel  2,  mayoritas 

responden  yakni sebesar 64 % menggunakan alat suntik KB yang disuntikkan 
sekali tiap tiga bulan, hal ini dikarenakan penggunaan alat suntik KB yang mudah 
dan murah.  

Tabel 2. Jenis Alat KB yang digunakan  

No.

 

Jenis Alat KB yang digunakan

 

Jumlah Responden (%)

 

1.

 

Alat Suntik KB

 

64

 

2.

 

Pil KB

 

17

 

3.

 

Sterilisasi

 

1

  

Sebanyak  17  %  responden  lainnya  menggunakan  pil  KB,  walaupun 
harganya relatif lebih mahal dibandingkan alat suntik, tetapi beberapa responden 
khusus menggunakannya seperti ibu-ibu yang sedang menyusui. Responden yang 
menggunakan  sterilisasi  sebesar  1  %,  persentase  yang  kecil  ini  disebabkan 
disamping harganya yang lebih mahal juga karena sifatnya yang permanen.  

Lama Penggunaan KB 
Mayoritas 49 % responden menggunakan alat KB selama 1-5 tahun dan 

pemakaiannya dilakukan secara bertahap. Setelah mempunyai anak, responden 
memakai alat KB dan jika ingin mempunyai anak lagi maka pemakaian alat KB 
dihentikan. Data selengkapnya mengenai lama penggunaan KB dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini. 
Tabel 3. Lama Penggunaan KB  

No.

 

Lama Penggunaan KB (tahun)

 

Jumlah Responden (%)

 

1.

 

< 1

 

6

 

2.

 

1-5

 

49

 

3.

 

6-10

 

18

 

4.

 

11-15

 

3

 

5.

 

16-20

 

3

 

6.

 

21-25

 

2

 

7.

 

25-30

 

1

  

Mayoritas responden yaitu sebesar 84 % mengaku cocok menggunakan 
alat KB, ini berarti efek negatif yang dirasa responden lebih kecil dibandingkan 
manfaat  yang  diperolehnya.  Dibandingkan  dengan  5  %  responden  yang  tidak 
cocok baik karena mengalami pendarahan, mual, obesitas ringan, dan tidak enak 
badan, persentase responden yang cocok jauh lebih besar,  hal ini membuktikan 
bahwa alat KB cocok untuk digunakan. Responden yang memberikan  jawaban 
tidak tahu sebanyak 11 % dikarenakan baru menikah dan belum pernah memakai 
alat KB. 
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iagram

  

3
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Sumber

  

Informasi

  

KB

 

akan jika melakukan konsultasi ke dokte 
ih 

 

mahal.

 

Media

 

televisi

 

memberikan

 

p

     
Kecocokan Penggunaan KB 

Persentase kecocokan menggunakan alat KB dapat dilihat dalam diagram 
2 berikut :   

Tida1k1ta%hu 

Tidak c5o%cok  

Cocok 
84%  

Cocok Tidak cocok Tidak tahu       

Diagram 2. Kecocokan Menggunakan Alat KB  

Faktor Eksternal 
Sumber Informasi KB 

Mayoritas responden (50 %) mendapat informasi tentang KB dari bidan 
walaupun   jumlah   bidan   di   Desa   Cihideung   Udik   hanya   satu   orang   ini 
membuktikan bahwa  keberadaan bidan sangat efektif dalam menginformasikan 
KB. Dari puskesmas/ posyandu/  poliklinik sebesar 24 % meskipun biaya relatif 
terjangkau tetapi keberadaan pelayanan  kesehatan  ini kurang bisa memberikan 
informasi karena terbatasnya jumlah kader-kader KB.    

Lainny a TV 
9% 6% 

Dok t er 
11%  

Pus k es mas / 
Posyandu/ 
Polik linik 

24%  

Bidan 
50% 

Bidan Pus k es mas / Pos y andu/   Polik linik Dok t er Lainny a TV   

Sumber informasi KB pada diagram 3 menunjukkan peranan dokter hanya 
sebesar 11 %, dikaren Diagram 3. Sumber Informasi KB r maka biaya yang 
dikeluarkan relatif leb eranan 6 % dalam 
membantu menyebarkan informasi tentang KB karena hanya sedikit responden 
yang memiliki televisi selain itu, informasi KB di televisi juga kurang, dan dari 
pihak lainnya sebesar 9 %, yaitu dorongan dari suami, tetangga, dan orang tua.  

Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Kualitas 
Anak 

Diagram 4 menunjukkan hubungan antara pendidikan terakhir orang tua 
dengan jumlah anak yang dimiliki. 

Perspektif yang ada selama ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan orang tua maka ia akan memiliki kesadaran yang cukup tinggi 
untuk mengatur dan  merencanakan jumlah anak yang harus dimiliki, sehingga 
anak tersebut lebih mendapat  perhatian dan pada akhirnya kualitas anak akan 
meningkat. Berdasarkan diagram 4 terlihat bahwa orang tua yang memiliki tingkat 
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Diagram

 
4

 
:

 
Jumlah

 
Anak

  
Berdasarkan

 

Pendidikan Terakhir  Orang Tua 

Ju
m

la
h

R
es

p
o
n
d
en

(%
)

     
pendidikan terakhir SD (22 %) memiliki dua orang anak, meski demikian yang 
memiliki jumlah anak lebih dari dua juga besar. Hal ini mengindikasikan bahwa 
untuk  kasus  desa  Cihideung  Udik  faktor  pendidikan  terakhir  orang  tua  tidak 
cukup berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki.        

25 

20 

15  

10 

5 

0 
SD  dan/ 

MI          
SMP  dan/ 

MTs          
SMA AKPER 

Satu 
Dua Tiga 
Empat 
Lima 
Enam 
Tujuh 

Delapan 

Jenis  Pendidikan   

Diagram 4. Jumlah Anak Berdasarkan Pendidikan Terakhir Orang Tua   

Rendahnya pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup anak disebabkan 
karena  pola   pikir  masyarakat  masih  cenderung  homogen.  Rata-rata  tingkat 
pendidikan masyarakat Desa Cihideung Udik adalah lulusan SD, yaitu sebesar 63 
% dari total responden. Hal ini akan berdampak pada pola pikir orang tua dalam 
membesarkan anak, bahwa pendidikan bukanlah prioritas yang penting, sehingga 
tingkat pendidikan anak-anak mereka juga cenderung rendah. Pola pikir seperti ini 
menyebabkan  kualitas  SDM  menjadi  rendah  dan  pada  akhirnya  produktivitas 
mereka akan rendah pula. 

Pola pikir  masyarakat  tersebut  perlu  untuk  diubah,  termasuk  persepsi 
masyarakat mengenai program KB, sehingga program KB tidak hanya dijadikan 
sebagai   cara   untuk   membatasi   jumlah   anak,   tetapi   juga   bertujuan   untuk 
meningkatkan kualitas SDM, karena  pada dasarnya anak merupakan investasi 
yang bernilai ekonomis bagi orang tua di masa yang akan datang. 

Semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki maka kesejahteraan anak akan 
lebih terjamin. Dalam jangka panjang, hal ini merupakan pendorong peningkatan 
kualitas anak. Salah satu tujuan program KB adalah untuk membatasi jumlah anak 
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak. Menurut Todaro (2004) dalam 
teori Ekonomi Fertilitas yang berlaku di negara-negara berkembang, penambahan 
jumlah anak dianggap sebagai bentuk investasi. 

Dalam memutuskan  perlu  tidaknya  menambah  jumlah  anak,  orang  tua 
diasumsikan   memperhitungkan   keuntungan   dan   kerugian   secara   ekonomis. 
Keuntungan ekonomi yang  diharapkan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh 
anak bila ia bekerja, serta jaminan keuangan bagi orang tua di masa depan. Di lain 
pihak, terdapat dua bentuk kerugian atau biaya yang  diperhitungkan. Pertama, 
biaya oportunitas (opportunity cost) berupa waktu ibu untuk memelihara si anak, 
sehingga  tidak  sempat   melakukan  kegiatan  yang  produktif.  Kedua,   biaya 
pendidikan anak yang menyebabkan orang tua menghadapi dilema. Jika anaknya 
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sedikit mereka bisa menyekolahkannya setinggi mungkin, sehingga berpotensi 
mendapatkan   penghasilan  yang  tinggi.  Di  sisi  lain,  jika  anaknya  banyak, 
kemungkinan untuk menyekolahkan anak sampai jenjang yang tinggi lebih kecil, 
sehingga potensi anak untuk  menghasilkan pendapatan yang potensial di masa 
mendatang tidak bisa terlalu diharapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 63 % responden memiliki satu sampai dua 
anak, sementara 87 % responden berperan sebagai ibu rumah tangga yang dilihat 
dari sisi ekonomi  kegiatan tersebut dinilai tidak produktif. Seharusnya dengan 
sedikitnya  jumlah  anak,  para   ibu   dapat  melakukan  kegiatan  ekonomi  yang 
produktif. 

Pembatasan jumlah anak melalui program KB memungkinkan orang tua 
memberikan  kesempatan  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Menurut  teori  Human 
Capital,  kualitas  SDM  selain  ditentukan  oleh  kesehatan  juga  ditentukan  oleh 
pendidikan. Pendidikan dapat  menambah pengetahuan dan juga meningkatkan 
keterampilan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. 
Produktivitas di satu pihak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan di lain 
pihak dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk.  Informasi 
yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 5 % dari responden 
yang   berpikir  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  anak  melalui  pendidikan 
sekolah dalam jangka panjang.  

KESIMPULAN 
Program KB merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

mengendalikan jumlah penduduk, hal ini dilakukan dengan membatasi jumlah 
anak yang akan  dilahirkan. Dari hasil penelitian di desa Cihideung Udik dapat 
diketahui bahwa masyarakat  yang melakukan KB lebih terdorong karena ingin 
menjaga jarak antar anak, dan karena ingin merencanakan jumlah anak yang akan 
dilahirkan,  ini  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan  dalam   program  KB  tidak 
terdorong untuk meningkatkan kualitas hidup anaknya. 

Peranan bidan  sangat  besar  dalam  menginformasikan  KB,  ini  terlihat 
bahwa meskipun di Desa Cihideung Udik hanya terdapat satu bidan tetapi mampu 
melayani keperluan KB masyarakat desa. Mayoritas responden yaitu sebesar 84 % 
mengaku cocok menggunakan alat KB, ini didukung oleh 64 % responden yang 
menggunakan alat suntik KB. Dengan adanya 82 % responden yang menggunakan 
alat  KB  dapat  dilihat  bahwa  kesadaran  masyarakat  desa  cukup  tinggi  sebab 
mereka merasa efek negatif yang dirasakannya lebih kecil dibandingkan manfaat 
yang diperolehnya. 

Pada kasus desa Cihideung Udik, faktor pendidikan terakhir orang tua 
tidak cukup berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan 
dengan 22 % responden yang berpendidikan terakhir SD memiliki dua orang anak 

Pendidikan sebagai aspek yang penting belum diprioritaskan oleh sebagian 
besar masyarakat,  sehingga  pola  pikir  tersebut  perlu  untuk  diubah,  termasuk 
persepsi  masyarakat mengenai program KB, sehingga program KB tidak hanya 
dipandang sebagai cara untuk membatasi jumlah anak, tetapi juga bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas SDM, karena  pada dasarnya anak merupakan investasi 
yang bernilai ekonomis bagi orang tua di masa yang akan datang. 
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