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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara yang maju, kuat dan makmur tidak hanya membutuhkan 

kekayaan alam yang banyak dan pemimpin yang hebat, tetapi yang terpenting 

adalah sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menghadapi 

berbagai tantangan pembangunan dimasa yang akan datang, pembentukan 

sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat dilakukan melalui 

pembinaan secara terpadu disetiap lingkungan pendidikan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut 

merupakan tripusat pendidikan yang saling berhubungan dalam pembentukan 

kualitas manusia. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

mencerdaskan bangsa, mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, handal dan mandiri. Dalam pendidikan dikenal dengan tiga jalur 

pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Ketiga jalur 

pendidikan tersebut dapat saling melengkapi dan memperkaya dalam upaya 

meningkatkan mutu sistem pendidikan nasional.  

Dalam jalur informal dikenal dengan jalur pendidikan yang ada didalam 

suatu keluarga dan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya pendidikan anak 

dalam keluarga mempunyai peran menentukan bagi pencapaian mutu sumber 

daya manusia. 
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Pendidikan yang berlangsung didalam keluarga yang di ambil alih oleh 

orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam 

keluarga. Pendidikan dalam keluarga ini dapat tercapai dan diharapkan 

adanya kesadaran setiap masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia 

dini dalam keluarga. Serta kecerdasan orang tua dan nilai karakter orang tua 

merupakan kunci untuk terbentuknya seorang anak, bagaimana orang tua 

mendidik merupakan kunci utama terbentuknya anak, karena anak akan 

mencontoh orang tua dan mengikuti apa yang telah di didik oleh orang tua 

tersebut.  

Suatu keluarga terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama 

untuk jangka waktu selama mungkin, bahkan mungkin untuk selama-

lamanya. Kehidupan keluarga berawal dari adanya pernikahan. 

(Soelaeman.1994:14). 

Pernikahan merupakan hal yang sakral di Negara kita yang masih 

banyak ditemukan pernikahan dini atau sering di sebut dengan menikah 

muda. Menikah muda ini berkisar 15-20 tahun, pernikahan dini atau menikah 

dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur 

Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak yang 

cukup berat. “Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih 

terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.  

Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya 

dilakukan pada usia 20 – 30 tahun (BKKBN,2002). Orang tua mereka 

menikahkan anak-anaknya yang masih pada usia remaja karena berbagai 
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faktor salah satunya faktor pendidikan. Banyak remaja yang akhirnya putus 

sekolah dan akhirnya memilih menikah. Padahal menikah di usia dini tidak 

baik untuk hubungan rumah tangga yang akan dijalani dan berpengaruh pada 

pola asuh anak. Salah satu masalah utama yang dihadapi dari dampak 

pernikahan dini adalah bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang 

tepat dan benar, karena hingga saat ini banyak ditemukan kasus yang sering 

terjadi pada anak dan orang tua yang menikah diusia muda menjadikan orang 

tua sebagai sosok yang penelantar, permisif dan otoriter. Sedangkan orang tua 

yang demokratis atau yang memprioritaskan kepentingan anak sangat jarang 

ditemukan. Dikarenakan dari segi emosional orang tua tersebut yang bisa 

dibilang masih labil serta belum banyak mengetahui bagaimana cara 

mengasuh anak dan bagaimana cara  menanamkan kesehatan pada balitanya. 

Masalah kesehatan balita dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

mempengaruhi secara kompleks. Di tingkat rumah tangga, keadaan kesehatan 

dan gizi dipengaruhi oleh : kemampuan rumah tangga dalam menyediakan 

pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup, perilaku keluarga dalam hal 

memilih, mengolah dan membagi makanan antar keluarga, memberi 

perhatian dan kasih sayang dalam mengasuh anak atau pola asuh dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan dan gizi yang tersedia, terjangkau dan 

memadai (Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas dan lain-lain), 

tersedianya pelayanan kesehatan dan gizi yang terjangkau dan berkualitas 

serta kemampuan dan pengetahuan keluarga dalam hal kebersihan pribadi dan 

lingkungan (Soekirman, 2000). 
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Pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di 

mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan, dan nilai – nilai yang dianggap paling tepat bagi 

orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh, serta berkembang secara sehat dan 

optimal, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk 

sukses (Tridhonanto. A dan Agency. B, 2014). 

Pola asuh orang tua merupakan suatu cara yang digunakan oleh orang 

tua dalam mendidik, menjaga, merawat, dan memelihara anak (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008). Menurut pandangan Islam selain sebagai 

anugerah, amanah dan rahmat, anak juga bisa menjadi cobaan bagi orang tua, 

karena tidak jarang orang tua gagal dalam pengasuhan dan pendidikan 

anaknya, sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal : 28 yang 

berbunyi : 

 

 

Serta seperti hadist yang telah diriwayatkan oleh HR. Bukhori berikut ini : 

“Cintailah anak – anak kecil dansayangilah mereka. Jika engkau 

menjanjikan sesuatu kepada mereka, penuhilah janjimu itu. Karena mereka 

hanya dapat melihat, bahwa dirimulah yang memberi rizki kepada mereka.”-

(HR. Bukhari) 
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Jadi, perlu usaha yang tidak mudah dan tanggung jawab yang besar 

untuk menjadikan anak seperti yang orang tua harapkan, karena peran orang 

tua sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak sesuai dengan apa 

yang orang tua inginkan. 

Balita masih sangat tergantung pada perawatan dan pengasuhan yang 

dilakukan oleh orang tua terutama oleh ibu. Peran ibu sangatlah dominan 

untuk mengasuh dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi 

anak yang berkualitas. Pengasuhan kesehatan dan makanan pada awal 

kehidupan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Desa Soklat 

Kelurahan Soklat Subang masih banyak pasangan ibu muda kurang dalam 

pematangan ataupun materi sehingga masih membutuhkan bantuan dari 

keluarga, dalam hal ini untuk kelurahan soklat sendiri sudah melakukan 

penyuluhan dari Puskesmas, Bidan, Kader Posyandu setempat dalam 

menanamkan pola asuh kesehatan pada balita dalam program “Bina Keluarga 

Balita (BKB)”, Program Bina Keluarga Balita (BKB) sudah berjalan dari 

tahun 2011 sampai sekarang, program BKB itu sendiri antara lain setiap 

posyandu mengadakan punyuluhan tentang kesehatan gizi / tumbuh kembang 

balita mengenai penambah makanan tambahan langsung untuk balita serta 

cara hidup yang sehat dengan mencuci tangan. (Sumber data : Pos Yandu 

Aster). 
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Selain itu ditemukan pula bahwa hampir sebagian besar ibu muda tidak 

mengetahui bagaimana cara menanamkan kesehatan pada balita, yang dimana 

orang tua  balita tersebut lebih memilih untuk meminta tolong kepada 

keluarga untuk menjaga serta mengasuh bayi mereka. Berdasarkan latar 

belakang dan fenomena di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti 

tentang “Pola asuh ibu muda usia 17-20 tahun dalam menanamkan kesehatan 

pada balita di wilayah Kelurahan Soklat Subang”. 

(Studi pada ibu muda menanamkan kesehatan pada balita di wilayah desa 

Soklat Kelurahan Soklat Subang).  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang didukung oleh hasil pengamatan, 

identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Pernikahan usia muda merupakan salah satu faktor penyebab 

kurangnya kesehatan pada balita. 

2. Di desa Soklat masih terdapat ibu muda yang belum mengetahui 

bagaimana cara pola asuh kesehatan pada balitanya. 

3. Masih banyaknya ibu muda yang lebih menitipkan balitanya kepada 

orang lain atau keluarga untuk menjaga dan mengasuh. 

4. Masih kurangnya kesadaran seorang ibu muda dalam menjaga dan 

mengasuh balitanya. 

5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan 

menjaga kesehatan lingkungan.  
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dituliskan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola asuh ibu muda dalam menanamkan kesehatan pada 

balita ? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menanamkan kesehatan 

pada balita ? 

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat bagi ibu muda dalam 

menanamkan kesehatan pada balita ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya ibu muda dalam menanamkan 

kesehatan pada balitanya. 

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menanamkan 

kesehatan pada balita. 

3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat ibu muda dalam 

menanamkan kesehatan pada balita. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kegunaan Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam 

sosiologi keluarga. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti 

khususnya dalam bidang non fornal dan informal. 

b. Bagi Pihak Keluarga 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukan yang 

berarti bagi para orang tua dalam menanamkan pola asuh balita, 

khususnya untuk ibu muda. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu konsep atau kerangka 

pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan 

oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. 

Masa balita merupakan periode emas, karena pada masa ini terjadi 

pertumbuhan dan pekembangan otak yang optimal, terlebih lagi pada periode 

dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Unsur gizi dan kesehatan 

memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

anak balita. 
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Status gizi anak balita juga dipengaruhi oleh status kesehatan, Pola asuh 

kesehatan ibu kepada anak balita perlu dilakukan secara sungguh - sungguh 

karena anak belum mampu merawat diri sendiri. Peran orang tua dalam 

mendampingi perkembangan anak sangatlah diperlukan untuk membentuk 

anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Jika anak mempunyai 

kepribadian yang baik akan menjadi sebuah kebanggan orang tua tersendiri. 

Orang tua dalam keluarga merupakan hal yang paling penting serta 

mempunyai tanggu jawab yang sangat besar terhadap anak. 

Pola asuh ibu muda 17 – 20 tahun dalam menanamkan kesehatan pada 

balitanya dipengaruhi oleh karakteristik keluarga. Tingkat pendidikan dan 

pengetahuan ibu sangat berpengaruh terhadap pola pengasuhan. Ibu dengan 

pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan 

serta pengasuhan anak yang baik (Madanijah 2003).  

Tingkat pendapatan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola 

pengasuhan (Hanani 2009). Ibu yang mempunyai pendidikan yang lebih 

tinggi akan menggunakan fasilitas yang tersedia dibandingkan dengan ibu 

yang tingkat pendidikannya lebih rendah. (Menon dan Haddad, 1997). 

Umur juga dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak. (Papalia & 

Olds 2009), orang tua khususnya ibu yang terlalu muda (<20 tahun), 

cenderung kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

dalam mengasuh anak, sehingga pada umunya orang tua tersebut merawat 

dan mengasuh anaknya berdasarkan pada pengalaman orang tua terdahulu. 

Selain itu faktor usia muda juga lebih cenderung menjadikan ibu lebih 
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mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan anaknya sehingga 

kualitas dan kuantitas pengasuhan anak kurang terpenuhi. 

Status kesehatan anak balita secara langsung dipengaruhi oleh pola asuh 

makan dan pola asuh kesehatannya, Pola asuh ibu kepada anak balita perlu 

dilakukan secara sungguh-sungguh karena anak belum mampu merawat diri 

sendiri. Perawatan kesehatan anak balita mempengaruhi status kesehatannya, 

anak yang tidak terawat, baik fisik maupun makanannya, beresiko tinggi 

menderita kurang gizi. 

Status gizi dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berkaitan, 

Untuk mendapatkan proses pertumbuhan dan perkembangan balita yang 

optimal.
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Gambar 1.6.1  Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 

  : Hubungan yang diteliti 

 : Hubungan yang tidak diteliti 

√ : Objek yang diteliti 

- : Objek yang tidak diteliti 

 : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 


