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BAB I 

PENGANTAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ku anfusakum wa ahlikum naaro .... Penggalan al-Qur’an surat at-

Tahrim ayat 6 tersebut semestinya sudah familiar di telinga seluruh muslimin 

dan muslimah. Penggalan ayat tersebut memiliki arti jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim 

menghindarkan diri dan keluarganya dari segala dosa yang mengantarkannya 

pada sentuhan api neraka. Pengertian setiap muslim terhadap ayat ini 

setidaknya memberikan pemahaman bahwa hanya pasangan yang tepatlah 

diharapkan mampu bekerjasama dalam menghindarkan diri dan keluarga dari 

sentuhan api yang sangat panas tersebut. Pemilihan pasangan penting untuk 

tercapainya tujuan dunia akhirat.  

 

Dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi 

karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, 

ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka 

carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.” (HR. 

Bukhari- Muslim dalam Nailul Authar no. 3420) 

 

Ketika telah menemukan pasangan yang tepat, maka menikah 

merupakan jalan yang dituntunkan Rasulullaah SAW. Beliau menganjurkan 
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umatnya menikah untuk memperoleh keturunan, memperjuangkan Islam 

dengan anak-anak yang shalih. Cerita dari seorang ibu bahwa melahirkan anak 

adalah suatu kelegaan tersendiri. Kelegaan tersebut karena struktur keluarga 

menjadi lengkap, ada ayah, ibu, dan anak. Suatu kebahagiaan bagi orang tua 

ketika telah dikaruniai seorang anak. Setelah melakukan interview, ternyata 

tidak menjadi persoalan apakah anaknya laki-laki ataupun perempuan, yang 

terbersit dalam dirinya hanyalah rasa lega karena bisa melahirkan anak seperti 

orang-orang pada umumnya. Percakapan dengan Ibu I bahwa “...ya saya ga 

terlalu ingin harus laki-laki atau perempuan, punya anak seperti orang-orang 

umumnya saja saya sudah lega, berarti saya normal...  ”. Kebahagiaan orang 

tua, khususnya keluarga muda dalam memiliki anak merupakan hal wajar. 

Mereka telah mendambakan anak-anak bahkan ketika sebelum menikah. Ibu L 

mengungkapkan bahwa “Ya kan tetep, wong belum nikah saja pasti ya 

mengharapkan, yang diharap harapkan ya kapan, tetep ya, tetap yang 

diharapkan mesti anak. Namanya sudah menikah itu normalnya, pasangan 

kalau sudah menikah itu tetep merindukan anak”.  

Apa yang dirasakan orang tua dalam memiliki anak mungkin tidak bisa 

diukur dengan apapun. Itu sebabnya orang tua bersedia memberikan segala 

yang terbaik bagi anak-anaknya. Tanggungjawab yang optimal dituntut 

sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Ayah sebagai imam dalam 

keluarga bertanggungjawab terhadap makmum-makmumnya, yakni istri dan 

anak-anak. Sedangkan ibu sebagai madrasatul ‘uula bertanggungjawab penuh 

merawat, dan mengasuh anak hingga dewasa.   
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Orang tua adalah partner satu sama lain. Mereka saling membantu 

dalam menyiapkan keluarganya menuju kehidupan dunia dan akhirat. Tidak 

dipungkiri, segalanya untuk menjadi orang tua perlu dipersiapkan secara 

matang guna menyongsong masa depan cerah. Islam memandang anak 

sebagai amanah. Titipan dari Allah SWT yang mana orang tua dituntut 

menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar kembali dalam 

keadaan baik pula. Allah SWT telah membekali setiap manusia dengan naluri 

menjadi orang tua. Manusia patut bersyukur dengan bekal itu. Seorang ayah 

secara naluriah memiliki bekal kepandaian menjadi imam dalam keluarganya. 

Begitu pula seorang ibu, ibu juga memiliki bekal naluriah melahirkan, 

menyusui, maupun merawat bayi. Bekal naluriah tersebut akan muncul 

dengan sendirinya walaupun sebelumnya tidak pernah dipraktikkan.   

Namun, hanya mengandalkan naluri saja sepertinya tidak akan cukup 

menjadi bekal yang lengkap. Orang tua, khususnya bagi mereka yang baru 

mulai menjadi orang tua setidaknya mau belajar lebih banyak tentang apa saja 

yang nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung pengalaman awalnya 

sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Pemahaman awal yang hendaknya 

dibangun adalah pemahaman bahwa masing-masing memiliki peran penting 

terhadap anak. Pemahaman yang selanjutnya dibangun adalah anak sebagai 

peniru ulung membutuhkan sosok teladan yang patut untuk ditiru. Sehingga, 

orang tua juga berikhtiar memperbaiki dirinya dengan sebaik-baiknya. 

Seorang ayah berkulit hitam namanya diabadikan Allah SWT dalam al 

Qur’an. Orang tersebut bernama Luqman al Hakim. Luqman memberikan 
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banyak nasihat kepada anaknya. Di dalam beberapa ayat dalam Q.S. Luqman, 

Luqman menanamkan prinsip-prinsip kehidupan kepada anaknya. Salah satu 

nasihatnya sebagai berikut, 

 

 

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S. Luqman : 17) 

 

Ayah memiliki tanggungjawab besar menjadikan anak-anaknya kuat 

dan berguna tanpa melalaikan ibadah kepada Sang Pencipta. Menjadi beban 

ayah yang amat berat jika anak-anaknya bodoh, lemah, dan tidak berdaya.   

 

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataaan yang 

benar." (Q.S. An-Nisa : 9) 

 

Ayat di atas setidaknya mampu menjadi dorongan bagi ayah untuk 

sekuat tenaga menjadikan anak sebagai orang yang bertakwa, pandai, dan 

berguna. Sama penting dengan ayah, ibu memiliki segudang peran bagi 

anaknya. Sebagai madrosatul ‘uula, ibu menjadi orang penting dalam proses 



5 

 

menanamkan kepribadian anak sejak dini. Seperti bunda Hajar yang tangguh 

di padang pasir, anaknya tumbuh menjadi seorang Ismail. Seperti gadis yang 

mau berlaku jujur dalam menjual susu, suaminya adalah anak khalifah Umar 

ibn Khattab dan cucunya adalah seorang Khalifah adil bernama Umar bin 

Abdul ‘Aziz. Peran ibu begitu inti, sehingga untuk menjadi seorang ibu 

setidaknya mau belajar dan mau mempersiapkan segala sesuatunya.       

Masing-masing ayah dan ibu mengerti apa yang harus dilakukan untuk 

anaknya. Namun, tidak dipungkiri ada juga yang belum mengerti. Padahal 

perlu adanya pengetahuan yang dapat mendukung menjadi orang tua yang 

berkualitas. Selain pengetahuan Islam, perlu pengetahuan-pengetahuan umum 

yang mendukung proses menjadi orang tua, salah satunya adalah pengetahuan 

kesehatan yang juga berpengaruh pada psikologis anak.  

Pengetahuan tentang rokok, survey di Desa Wonorejo Kabupaten 

Sukoharjo menunjukkan bahwa 20% ayah pernah mengkonsumsi rokok, 

sedangkan 20% calon ayah juga masih mengkonsumsi rokok. Padahal, baik 

disadari maupun tidak ternyata dampak buruk rokok tidak hanya melekat pada 

ayah saja namun kepada orang-orang disekitarnya termasuk pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak juga. Penelitian Alamsyah (2009) 

menunjukkan bahwa kebiasaan merokok pada remaja juga karena faktor orang 

tua yang merokok. Sehingga modelling juga terlibat dalam hal ini.  

Selanjutnya adalah tentang ASI. ASI merupakan makanan bayi yang 

istimewa. Bayi akan memiliki ketahanan tubuh yang baik ketika 

mengkonsumsi ASI. Di dalamnya, ASI memiliki cairan istimewa yang 
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bernama kolostrum. Kolostrumlah yang memberikan bayi daya tahan tubuh 

yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Sehingga ibu harus memberikan 

ASI dan kolostrum pada bayinya. Namun, hasil survey keluarga muda di Desa 

Wonorejo Kabupaten Sukoharjo menunjukkan beberapa calon ibu belum 

mengetahui kolostrum. Kurang lebih 30% keluarga muda di Desa Wonorejo 

belum mengetahui tentang kolostrum. Kementerian Kesehatan (2012) 

menyatakan bahwa beberapa ibu tidak memberikan kolostrum karena 

menganggap kolostrum adalah cairan kotor yang harus dibuang. Padahal jika 

ibu mengetahui lebih dini khasiat ASI dan kolostrum, tidak akan terjadi 

pembuangan semacam itu karena berpengaruh kuat pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Kesiapan menjadi orang tua memang dilihat dari banyak hal, seperti 

pengetahuan, kesehatan, dan finansial. Banyak sisi yang harus dipersiapkan, 

bahkan dimulai dari pemilihan pasangan. Menjadi utama dan penting bagi 

yang akan menjadi orang tua mempersiapkan diri secara optimal. Untuk 

menggetahui bagaimana tahapan menjadi orang tua, maka pada penelitian ini 

akan mendiskripsikan tahap kesiapan keluarga muda menjadi orang tua agar 

mampu menciptakan generasi emas sebagai khalifah di bumi ini. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Mendiskripsikan tahap kesiapan keluarga muda usia 1-3 tahun menjadi 

orang tua di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapapun 

agar dapat digunakan sebagai sumber informasi rujukan maupun informasi 

pendamping  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi konselor pernikahan maupun 

konselor keluarga untuk memberikan wawasan terkini terkait pernikahan 

dan keluarga    

3. Tim Advokasi sebagai penyampai pesan agar informasi ini tersebar luas 

dan dapat diambil manfaatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


