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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai anak dalam gerakan keluarga berencana bagi keluarga Melayu Riau 

dipandang dari: a)segi sosial sebagian besar responden (79%) menganggap 

anak merupakan sumber ketentraman dan (21%) lainnya menganggap anak 

itu untuk meningkatkan status sosial. b)segi ekonomi sebagian besar 

responden (62%) menganggap anak merupakan sumber pendapatan dan 

(21%) lainnya menganggap anak merupakan jaminan masa tua kelak. c)segi 

budaya mayoritas responden (84%) menganggap anak merupakan sumber 

rezeki, dan masyarakat melayu sangat percaya akan hal itu, sebagian kecil 

(5%) responden lainnya menganggap anak sebagai ahli waris dari harta yang 

dimiliki oleh orang tuanya.d)segi agama sebagian besar responden (59%) 

menganggap anak merupakan amanah dari yang maha pencipta yang 

senantiasa harus dirawat dan dijaga, akan tetapi (41%) responden lainnya 

menganggap anak itu sebagai penyejuk di dalam rumah tangga. e) Dari segi 

psikologis semua responden setuju mengatakan kalau anak 

memilikinilaikepuasan tersendiri bagi keluarga. Dengan masih sangat 

tingginya pemahaman 5 nilai anak inilah yang menyebabkan masyarakat 

ingin menambah jumlah anak lagi. 

2. Pelaksanaan gerakan keluarga berencana di Desa Melayu Besar berjalan 

akan tetapi masyarakatnya masih patuh terhadap budaya, hal ini dapat  
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terlihat dengan keaktifan para akseptor KB mengikuti sosialisasi/penyuluhan 

yang diadakan Dinas Kesehatan dan Petugas PLKB setiap bulannya. Akan tetapi 

masih memiliki anak dengan jumlah yang melebihi 2 orang.  

 

B. Saran 

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Melayu Besar diharapkan perlu adanya 

pemahaman yang harus diubah mengenai nilai anak dan gerakan keluarga 

berencana. Dimana anak bukan merupakan investasi jangka panjang yang 

semakin banyak anak maka rezekinya pun meningkat, pandangan inilah yang 

menyebabkan gerakan keluarga berencana tidak berhasil. Ada  

baiknya pandangan seperti ini dihilangkan dan diganti dengan pemahaman  baru 

semakin banyak anak maka beban yang ditanggung pun semakin banyak. Sebab 

tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua semakin berat, terutama 

tanggung jawab untuk mengutamakan kesejahteraan anak. 

2. Pihak pemerintah dalam hal ini Kantor Penghulu, Dinas Kesehatan, Puskesmas, 

BKKBN, PLKB diharapkan mampu bekerjasama dengan baik mensosialisasikan 

Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) bagi masyarakat di Desa 

Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan khususnya pasangan 

suami istri yang berasal dari suku melayu. Di harapkan dengan seringnya 

diadakan sosialisasi masyarakat memahami nilai anak dan keluarga berencana    

itu seperti apa. 

 


