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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti dalam hasil 

penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Kelompok KB pria Prio Utomo dalam meningkatkan 

kepesertaan KB Vasektomi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja 

Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah meliputi 

a. Bentuk informasi, masyarakat mendapatkan informasi terbatas dari 

mulut ke mulut (word of mouth) informasi sesuai kebutuhan. 

b. Akses informasi mencakup akses informasi dari penyuluh KB dan kader 

KB. 

c. Bentuk dalam mensosialisasikan KB vasektomi di Desa Tlahab Kidul 

yaitu dengan memberikan informasi vasektomi kepada masyarakat dan 

calon akseptor vasektomi, berkoordinasi dengan kader, bidan, penyuluh 

KB sharing untuk mengikuti vasektomi, memunculkan kesadaran calon 

akseptor vasektomi, dan menampilkan ketokohan anggota kelompok KB 

Prio Utomo sebagai motivator untuk menarik minat calon akseptor baru 

vasektomi. 

2. Kelompok KB Pria Prio Utomo merupakan wadah atau komunitas, tidak 

memiliki sumber dana sehingga upaya yang dilakukan kelompok KB Prio 

Utomo dalam memberikan informasi masih terbatas yang disebabkan oleh 

program kegiatan kelompok KB Prio Utomo bersifat insidental, dilakukan bila 

ada permintaan informasi vasektomi atau jika ada calon akseptor baru, tidak 

memiliki sumber dana, program kegiatan tidak terstruktur, tidak memiliki 

media khusus untuk penyuluhan, kegiatan membaur dengan kegiatan yang 

sudah ada seperti acara pengajian, arisan atau rapat RT, serta kegiatan 

penyuluhan vasektomi didampingi dengan kader, penyuluh KB, bidan. 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat kepesertaan KB pria vasektomi di 

Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga 

diantaranya adalah kompensasi, motivasi dari peserta vasektomi terdahulu, 

KIE, efektif, efisien dan dan ekonomis, ekonomi, ketidakcocokan istri dalam 

menggunakan alat kontrasepsi KB, serta kesehatan. Sedangkan faktor 
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penghambat diantaranya, rumor masyarakat, banyaknya kontrasepsi wanita, 

serta kurangnya kesadaran masyarakat. 

4. Model pemberdayaan masyarakat dalam mensosialisasikan vasektomi pada 

aspek pria vasektomi sebagai role model, bergerak aktif partisipasif 

memberikan informasi vasektomi. Penerima manfaat meliputi pelaku utama 

yang terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya, kelompok 

penentu kebijakan dan kelompok pendukung. Manfaat yang diterima oleh 

akseptor vasektomi yaitu kondisi badan atau fisik suami lebih fit, efektif, 

aman, efisien, pikiran tenang, tidak khawatir, hubungan seksualitas nyaman 

dan mudah, tidak ribet dan cukup dilakukan sekali untuk selamanya. Manfaat 

yang diterima isteri pelaku vasektomi yaitu terhindar dari efek samping 

penggunaan kontrasepsi KB. Pemberdayaan kelompok KB Prio Utomo 

tentang vasektomi menunjukan hasil, diantaranya: dimensi perilaku 

masyarakat, partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, 

peningkatan kualitas kader serta harapan masyarakat terhadap KB 

Vasektomi menjadi kontrasepsi yang efekfif, aman dan efisien. 

B. Rekomendasi 

1. Pemerintah 

a. Pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah 

dibutuhkan koordinasi yang lebih baik agar efektivitas pencapaian 

tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat tercapai. 

b. Mengoptimalkan peran serta stakeholder dan kelompok KB Pria di desa 

dengan capaian KB vasektomi rendah dalam rangka meningkatkan 

capaian KB vasektomi di wilayah tersebut. 

2. Kelompok KB Pria 

a. Kelompok KB pria Prio Utomo perlu membangun kerja kelompok atau 

team work dalam melakukan sosialisasi vasektomi agar kegiatan yang 

telah dilakukan hasilnya lebih optimal dan menjadi tanggung jawab 

bersama semua anggota Kelompok KB pria Prio Utomo. 

b. Kelompok KB pria Prio Utomo perlu mempertimbangkan perluasan 

penerima manfaat sosialisasi vasektomi, agar hasil sosialisasi dapat 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah. 
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3. Masyarakat 

a. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan pada daerah yang 

mempunyai karakteristik yang sama dengan wilayah penelitian ini, 

serta daerah tersebut juga memiliki kelompok KB pria dan daerah 

tersebut juga memiliki jumlah vasektomi yang tinggi. 

b. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam proses 

pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, agar hasil yang dicapai 

mampu mempercepat tercapainya tujuan kemandirian masyarakat. 

4. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya supaya mendapatkan hasil yang 

komprehensif, dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode 

yang berbeda serta dapat dilakukan di wilayah atau desa dengan jumlah 

capaian KB pria yang masih rendah. Proses pemberdayaan yang 

berlangsung dan menghasilkan perubahan perubahan di masyarakat 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga kemungkinan ada 

metode lain yang dapat melihat secara lebih mendalam dan komprehensif 

dengan cara melakukan penelitian dalam perspektif yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


