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LAMPIRAN 1: Daftar Pertanyaan Wawancara  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Analisis Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 

(Studi kasus di kantor DPPKB Kota Pematangsiantar) 

 

 Informan Kunci 

1. Menurut ibu apa yang menjadi tujuan dibentuknya program keluarga berencana di 

Kecamatan Siantar Timur? 

2. Apa saja usaha BKKBN dalam mengenalkan program kb kepada masyarakat di Kecamatan 

Siantar Timur ini?  

3. Apakah program kb telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di 

Kecamtan Siantar Timur? 

4. Bagaiman perkembangan kb di kecamatan Siantar Timur dalam dua tahun terakhir ini? 

5. Apakah masyarakat yang mengikuti program kb mengalami peningkatan setiap tahun nya? 

6. Apa alsan masyarakat tersebut mau menggunakan kb? 

7. Apakah dengan adanya program KB sudah berhasil menekan angka kelahiran khusus nya di 

Kecamatan Siantar Timur? 

8. selain dengan program KB, apakah ada kebijakan lainnya yang lebih efektif guna menekan 

angka kelahiran? 

9. apakah proses kegiatan program Kb sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? 

10. Upaya apa yang dilakukan dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap budaya 

lingkungan seperti banyak anak banyak rejeki di pematangsiantar ? 

11. Menurut ibu apakah dengan adanya program KB ini dapat mempengaruhin peningkatan 

status kesehatan masyarakat? 

12. Apakah KB sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informan Utama 

1. Dalam proses program KB apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

peserta KB? 

2. Apakah sebelum melakukan proses program Kb terlebih dahulu dibekali penjelasan 

mengenai manfaat dari rogram tersebut? 

3. apa yang menjadi pandangan anda ketika melihat masyarakat yang telah menggunakan kb? 

4. bagaimana respon masyarakat dengan adanya himbauan program Kb ini? 

5. menurut bapak/ibu apa yang menjadi penghambat/pendukung tentang peningkatan 

kesertaraan   KB,  

6. Adakah kendala yang dialami peserta KB dalam pelaksanan Program KB? 

7. Bagaimana dengan penyaluran  anggaran yang diberikan kepada masyarakat? 

8. Dalam dua tahun terakhir ini tingkat perekonomian yang bagaimana yang mengikuti 

program kb di Kec. Siantar Timur? 

9.  Menurut bapak/ibu apa yang menjadi alasan sebagian masyarakat masih enggan mengikuti 

program kb ini? 

10. Menurut ibu/bapak apakah pernikahan dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya 

angka kelahiran? 

11.  Apakah kegiatan sosialisasi mengenai kb ini dilakukan secara rutin? 

12. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi program kb ini? 

13. Selain sosialisasi upaya apa yang dilalukan  dalam pembinaan dan peningkatan kemandirian 

keluarga berencana guna menjalankan program KB? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Informan Tambahan 

1. Apa yang ibu/bapak ketahui tentang program KB ? 

2. Mengapa bapak/ibu mau mengikuti program KB? 

3.  Dari mana bapak/ibu dapat mengatahui tentang KB? 

4. Manfaat apa yang ibu rasakan setelah mengikuti program KB? 

5. Bagaimana tentang penyuluhan yang selama ini disampaikan oleh petugas KB? 

6. Sebagai peserta program kb apa saja yang menjadi keluhan ibu/bapak dalam proses 

program kb? 

7. Bagaimana kualitas kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya di BKKBN kecamatan 

Siantar Timur ? 

8. Dengan kelebihan dan kekurangan program kb saat ini apakah ibu/bapak mau 

berpartisipasi mengajak masyarakat yang belum menerapkan program kb untuk ikut 

program kb?  

9. Dengan adanya program yang dibentuk pemerintah ini apakah keluarga anda lebih terasa 

sejahtera dan lebih harmonis lagi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN 

FOTO BERSAMA INFORMAN KUNCI  (IBU PENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO BERSAMA INFORMAN UTAM (Julham Situmorang & Soljon Nainggolan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO BERSAMA INFORMAN TAMBAHAN (Masyarakat Peserta KB) 

 

 



 

 

 

SAAT PELAKSANA KB MELAKSANAKAN SOSIALISASI DENGAN PESERTA KB 

 


