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MUQODDIMAH 

 

Sering terlontar dari para ibu rumah tangga ucapan-

ucapan seperti: dua anak saja cukup, banyak anak makin 

repot, sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tapi 

tidak terurus… dan semisal ucapan di atas. 

Kebanyakan di kalangan kaum wanita di zaman serba 

modern ini cenderung merasa bangga apabila ditanya jumlah 

anaknya kemudian menjawab: anak saya dua, atau tiga, 

akan merasa risih atau malu kalau menjawab: anak saya 

lima atau enam ... dan seterusnya. Bahkan tidak jarang para 

dokter di rumah sakit atau para bidan di rumah bersalin akan 

marah atau paling tidak sinis ketika mendengar bahwa 

pasiennya akan melahirkan anak yang kelima atau keenam 

... dan seterusnya, kemudian dengan setengah memaksa 

mereka menganjurkan setelah proses persalinannya untuk 

segera ber-KB. 

Penulis tidak akan membahas masalah KB,1 atau hukum 

ber-KB karena hal ini telah dibahas secara khusus pada 

                                                           
1
  Kesimpulan hukum ber-KB dan menganjuran untuk ber-KB apabila 

karena takut miskin adalah haram, karena hal itu menyelisihi fithrah 

manusia, menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 

mempersedikit jumlah kaum muslimin sehingga kaum muslimin 

menjadi lemah, dan berburuk sangka kepada Alloh yang Maha 

Memberi rizqi. (lihat Taudhih al-Ahkam 4/352). 



 

beberapa edisi yang telah lalu dalam majalah ini.2 Akan 

tetapi yang akan kita bahas adalah opini kebanyakan kaum 

wanita bahwa dengan banyak anak ibu menjadi lebih repot, 

resqi lebih sempit, kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan lebih sulit, banyak anak menjadikan anak-anak 

kurang berkualitas dan lainnya. 

 

MENYELISIHI PERINTAH RASULULLAH 

 

Sebenarnya ucapan-ucapan semisal di atas, kalau ditinjau 

dari sisi syar'i, sangat menyelisihi apa yang diinginkan oleh 

baginda Rasul kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 

yang telah menyarankan umatnya memperbanyak 

keturunan. Bukankah beliau memerintahkan kita untuk 

memilih pasangan yang berketurunan banyak? Dan 

bukankah Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam bangga 

dengan jumlah umatnya yang banyak? Beliau shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: 

 مَ اْْلُمَ  ِبُكمْ  ُمَكاثِر   فَِإّنِ  اْلَوُلودَ  اْلَوُدودَ  تَ َزوَُّجوا

Nikahilah (perempuan-perempuan) yang penyayang lagi 

banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku merasa 

                                                           
2
  Lihat AL FURQON Th. III edisi 9 dan 10 Rubrik Nisa'. 



 

bangga dengan (banyaknya) kalian terhadap segenap 

umat manusia. (HR. Abu Dawud no. 2050 dan 

dishahihkan oleh al-Albani dalam lrwa'ul Ghalil no. 1784, 

dan dalam Shahih wa Dha'if al-Jami' no. 2940) 

 

CUKUPKAH DENGAN DUA ANAK? 

 

Jelas tidak cukup hanya dua anak saja kemudian 

bertekad untuk tidak punya anak yang berikutnya. Kecuali, 

kalau memang Alloh mentaqdirkan hanya dua atau kurang 

dari dua atau bahkan belum ditaqdirkan mempunyai anak, 

maka ini adalah ketentuan Alloh yang Maha Bijaksana dan 

seorang hamba harus bersabar dan ridha atas ketentuan-

Nya. 

Akan tetapi, mengapa kita berniat membatasi hanya dua, 

padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

mengharapkan dari kita untuk memperbanyak umatnya. 

Bagaimana kita membatasi dua anak saja, padahal Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam akan membanggakan kita yang 

berjumlah banyak pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh 

manusia yang pernah hidup di muka bumi ini!? Dan mengapa 

pula kita mencukupkan diri dengan dua anak saja padahal 

para orang tua kita sendiri menyesali diri-diri mereka 

disebabkan hanya mempunyai dua, tiga, atau empat anak 



 

saja? Atau mengapa kita membatasi dua anak padahal 

banyak orang tua yang merasa kesepian ketika anak-anak 

mereka mulai dewasa dan hidup jauh dari orang tua mereka, 

padahal mereka jumlahnya enam, tujuh, atau delapan? 

Memang, kalau kita diberi pilihan yang harus kita ambil 

salah satunya antara: "jumlah yang sedikit tapi berkualitas" 

atau "banyak tapi kualitas rendah", jelas yang pertama lebih 

baik dari yang kedua. Tetapi pilihan di atas tidak berlaku bagi 

seorang muslim yang ingin menerapkan Sunnah dan 

mengambil petunjuk Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Seharusnya setiap muslim mempunyai prinsip: "banyak 

anak dan berkualitas", kemudian mengupayakan segala 

kemampuannya untuk terwujudnya cita-cita yang agung lagi 

mulia ini. 

 

BANYAK ANAK MEMPERSEMPIT RIZQI? 

 

Naudzu billah', seolah-olah rizqi hanya di tangan orang 

tua. Seolah-olah Alloh yang Maha Memberi rizqi dan Maha 

Kaya tidak menambah rizqi kalau anaknya bertambah, 

padahal Alloh ‘Azza wa Jalla selalu memberi rizqi setiap 

makhluk yang hidup di dunia sekalipun dia orang kafir dan 

musyrik. Bahkan semua makhluk hidup sampai binatang pun 

telah ditanggung rizqinya oleh Alloh Ta'ala: 



 

 رِْزقُ َها اللِّ  َعَلى ِإلَّ  اَْلْرضِ  ِف  َدآبَّة   ِمن َوَما

Dan tidak ada satu pun binatang melata di bumi kecuali 

rizqinya ditanggung oleh Alloh... (QS. Hud [11]: 6) 

Rizqi termasuk salah satu dari empat perkara yang sudah 

ditulis sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi.3 

Rizqi manusia tak ubahnya seperti kematian yang akan 

mendatangi seseorang di manapun dia berada, sebagaimana 

dalam sebuah hadits: 

ُهَما اللَُّ  َرِضيَ  َجاِبر   َعنْ  : َلْو أَنَّ َوَسلََّم قَالَ  َعَلْيهِ  اللَُّ  َصلَّى َأنَّ النَِّبَّ  َعن ْ

اْبَن آَدَم َهَرَب ِمْن رِْزِقِه َكَما يَ ْهُرُب ِمَنالْ َمْوِت َْلَْدرََكُه رِْزقُُه َكَما يُْدرُِكُه 

 الْ َمْوتُ 

Dari Jabir radhiyallohu ‘anhuma bahwasanya Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Seandainya anak 

Adam lari dari rizqinya sebagaimana dia lari dari 

kematian, sungguh rizqinya akan menjumpainya 

                                                           
3
  Empat perkara itu adalah: (a) rizqi, (b) ajal (c) amalan, dan (d) 

celaka atau bahagia selama-lamanya; sebagaimana yang telah 

disabdakan oleh Nabi kita shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits 

yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (lihat Misykat al-

Mashabih no. hadits 82). 



 

sebagaimana kematian akan menjumpainya." (Hadits ini 

dihasankan oleh al-Albani dalam Shahih wa Dha'if al-

Jami' ash-Shaghir no. 5240) 

Bahkan manusia tidak akan meninggal dunia kecuali 

rizqinya telah sampai sebagaimana ketentuan Alloh Ta'ala. 

Tidak kurang dan tidak lebih sedikitpun. Bahkan rizqinya 

telah sempurna, sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

ُهَما اللَُّ  َرِضيَ  َجاِبر   َعنْ  : ََي َوَسلََّم قَالَ  َعَلْيهِ  اللَُّ  َصلَّى اللَِّ  َرُسولُ َأنَّ  َعن ْ

 أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ َأَحدَُكْم َلْن ي َُمْوَت َحَّتَّ َيْسَتْكِمَل رِْزقُهُ 

Dari Jabir radhiyallohu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Wahai manusia 

sesungguhnya kalian tidak akan mati kecuali telah 

menyempurnakan rizqinya (tidak kurang dan tidak lebih 

sedikitpun). " (HR. al-Hakim dan beliau berkata hadits ini 

shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, 

disepakati oleh Imam Dzahabi dan al-Albani dalam 

kitabnya Zhilal al-Jannah no. 420) 

Sebagian orang menolak untuk memperbanyak anak 

dengan alasan ekonomi sulit. Bahkan mereka ada yang 

berani memastikan apabila lahir anaknya dan ternyata 

perempuan, mereka tidak mungkin mampu membeli seekor 

kambing untuk aqiqah karena sempitnya ekonomi, apalagi 



 

anak laki-laki yang diaqiqahi dengan dua ekor kambing?! 

Maka kami katakan: Subhanalloh, Islam tidak membebani 

seorang hamba dengan perkara-perkara yang belum datang 

waktunya dan Islam tidak akan mempersulit hamba-Nya. 

Kalau seorang hamba tidak mampu melaksanakan suatu 

perintah-Nya, maka gugur atasnya perintah tersebut. 

Sebagai contoh: ibadah haji, zakat, dan puasa yang wajib. 

Seandainya seorang hamba tidak mampu melasanakannya, 

gugurlah kewajiban itu atasnya. Dan begitu juga dengan 

aqiqah yang hanya disyariatkan bagi para orang tua yang 

mampu saja."  

 

BANYAK ANAK SEMAKIN REPOT? 

 

Orang tua yang menginginkan hanya mempunyai dua 

anak saja karena takut repot dan takut tidak bisa mengurus 

anak-anaknya, maka mereka dengan dua anak saja akan 

terasa cukup merepotkan. Sehingga bagaimanapun kondisi 

mereka, akan menjadi beban yang sangat merepotkan. 

Mereka selalu merasa tidak siap akan datangnya anak yang 

ketiga, keempat, dan seterusnya. Hal ini tidak lain lantaran 

opini yang mereka ciptakan sendiri dalam diri mereka yang 

kemudian menjadi satu perilaku kebiasaan dan akhirnya 

menjadilah sebuah karakter mereka yang sulit dihapuskan 

dari diri mereka. 



 

Lain halnya dengan para orang tua yang berjiwa besar 

dan ingin menjalankan petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam dan syariat Islam dengan sepenuhnya. Mereka ini 

mempersiapkan diri untuk sebuah tanggung jawab yang 

sangat besar. Semua akan terasa ringan di tangan mereka, 

kareka mereka telah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang 

besar. 

 

BERSIAPLAH UNTUK PUNYA BANYAK ANAK! 

 

Apabila orang tua sejak dini telah bersiap-siap akan 

mempunyai dan mengurus banyak anak, maka mereka akan 

mampu mengurus anak-anaknya dan terasa ringan tanggung 

jawab mereka, karena mereka telah bersiap dan telah 

membayangkan bahwa diri-diri mereka akan mengemban 

amanah yang sangat besar dari Alloh Ta'ala. 

Sebagai misal, orang tua yang bersiap-siap akan 

mempunyai sembilan anak atau sepuluh. Kemudian ternyata 

Alloh hanya mentaqdirkan bagi mereka empat anak saja. 

Insya Alloh mereka akan mampu mengemban amanah ini 

dengan baik dan tidak akan merasa repot dengan jumlah 

anak yang lebih sedikit dari perkiraan mereka. Sebaliknya 

orang tua yang bersiap-siap hanya mempunyai dua anak 

saja kemudian ternyata Alloh Ta'ala mentaqdirkan bagi 



 

mereka lebih dari yang mereka perkirakan, maka dengan 

terpaksa dan merasa berat mereka harus membesarkan 

anak-anaknya yang berjumlah lebih banyak dari angan-

angan mereka. 

Sebuah permisalan yang gamblang, seorang anak yang 

duduk di kelas enam SD yang telah terlatih dan terbiasa 

dengan hitungan matematika yang setaraf dengan 

jenjangnya, akan merasa ringan dan sangat mudah apabila 

diperintahkan mengerjakan soal-soal matematika untuk anak 

kelas satu SD. Sebaliknya, anak kelas satu SD akan 

kelabakan dan kesulitan mengerjakan soal-soal matematika 

untuk anak kelas enam SD. 

  

PERIHAL MEMBATASI KELAHIRAN 

YANG DIBOLEHKAN 

 

Apabila terdapat alasan yang dibenarkan untuk 

membatasi/mengatur kelahiran, maka dalam Islam 

dibolehkan mengatur kehamilan dan kelahiran tersebut. Di 

antara alasan-alasan yang dibenarkan, misalnya: 

• Kondisi ibu yang kurang sehat 

Terkadang Alloh menguji hamba-Nya dengan berbagai 

ujian seperti sakit dan lainnya. Di antara para ibu, ada yang 



 

terpaksa harus menjalani proses kelahiran dengan bedah 

cesar atau semisalnya. Perlu waktu lama untuk pemulihan 

kesehatannya setelah operasi tersebut. Maka dengan 

petunjuk para ahli di bidangnya, dibolehkan baginya 

mengatur jarak kehamilannya dengan cara yang tidak 

menyelisihi syariat Islam apabila kehamilan berikutnya 

membahayakan kesehatannya. Juga, demi menghindari 

bahaya yang menimpa ibunya. Langkah ini dilakukan karena 

dalam Islam dilarang mengerjakan sesuatu yang 

membahayakan. 

• Untuk suatu mashlahat yang disetujui kedua pihak 

Apabila suami istri ingin menunda kehamilan yang 

terkandung di dalamnya kemashlahatan untuk mereka 

berdua, maka dengan kesepakatan keduanya mereka boleh 

mengatur jarak kehamilan berikutnya. Tentu saja dengan 

cara yang dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, ada 

beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang 

melakukan 'azl4 untuk menghindari terjadinya kehamilan. 

                                                           
4
  'Azl dalam bahasa medis disebut "coitus interruptus" artinya seorang 

yang bersetubuh kemudian mengeluarkan air sperma-nya diluar farji 

wanita supaya tidak terjadi kehamilan (lihat Taudhih al-Ahkam 

4/463). Hukumnya, jumhur ulama membolehkan 'azl. Begitu juga 

para imam madzhab yang empat, mereka menyatakan 'azl 

hukumnya mubah, kecuali imam Ahmad bin Hanbal yang 

mensyaratkan dibolehkan 'azl apabila istri rela diperlakukan 

demikian. Hal ini lantaran seorang istri berhak untuk hamil dan 

mempunyai anak, dan juga mempunyai hak untuk merasakan 



 

Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

mendengarnya, beliau tidak melarangnya. Bahkan seorang 

sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bernama Jabir 

bin Abdullah radhiyallohu ‘anhuma mengatakan: 

، َوَلْو َكاَن يَ ْنزِلُ  َواْلُقْرآنُ ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعْهدِ  َعَلى نَ ْعزِلُ  ُكنَّا

  اْلُقْرآنُ َشْيء  يُ ن َْهى َعْنُه لَنَ َهاََن َعْنُه 

Kami melakukan 'azl pada zaman Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam, sedangkan al-Qur'an pada saat itu masih 

turun (tidak putus-putus). Andaikan 'azl itu dilarang, 

maka pasti al-Qur'an melarang kami akan hal itu ('azl). 

(HR. Bukhari dan Muslim, lihat Taudhih al-Ahkam 4/465) 

Adapun hadits-hadits yang mengisyaratkan bahwa 'azl 

tak ubahnya seperti pembunuhan yang terselubung tidaklah 

menunjukkan keharaman 'azl. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam hanya menyerupakan 'azl dengan pembunuhan 

yang terselubung dan bukan pembunuhan yang sebenarnya, 

karena pelaku 'azl biasanya tidak menginginkan terjadinya 

kehamilan. Maka seolah-olah dia membunuh janinnya, dan 

sebenarnya dia tidak melakukan pembunuhan. Sebagai bukti 

'azl tidak diharamkan adalah hadits Jabir radhiyallohu 

                                                                                                                                                      
puncak kenikmatan dalam bersenggama. (lihat at-Ta'liqat al-

Radhiyah 'ala al-Raudhah al-Nadiyah Tahqiq Ali bin Hasan al-Halabi 

2/227, dan Taudhih al-Ahkam 4/468). 



 

‘anhuma yang telah lalu yang dinyatakan bahwa mereka 

melakukan 'azl padahal saat itu al-Qur'an masih terus turun 

tidak putus-putus. 

Sebagai penutup, kami berpesan kepada para calon 

orang tua agar meluruskan kembali niatnya, dan 

mempersiapkan diri untuk mengemban tugas besar berupa 

anuegrah anak keturunan yang banyak karena kita tidak 

mengetahui berapa banyak Alloh Ta'ala akan memberi kita 

nikmat berupa anak keturunan. Wallohu A'lam.[] 

 

 


