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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Kesadaran Hukum 

1. Pengertian Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan 

masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah 

ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif 

dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang 

mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai 

dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan 

suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus 

dipatuhi.
1
 

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan 

nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh 

dan taat pada hukum yang berlaku.  

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan 

kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya 

masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. 

Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari 

adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan 

                                                             
1   Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam 

Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas 

Diponegoro, Semarang 2010), 47. 
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penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul 

suatu kepatuhan hukum. 

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran 

hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang 

sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia 

menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin 

dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan 

pentingnya hukum.  Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami 

hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, 

terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.
2
 

2. Regulasi Sertifikasi Produk Halal 

Regulasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan 

masyarakat dengan aturan tertentu. Agar produknya dapat dicantumkan 

label halal secara legal, maka pengusaha harus memenuhi dua langkah 

prosedur, yakni labelisasi dan sertifikasi.  

Yang dimaksud dengan labelisasi merupakan proses pembelian label 

atas makanan maupun minuman yang dilakukan produsen kepada 

lembaga yang berwenang. Label sendiri berfungsi memberikan 

keterangan yang berisi tentang informasi mengenai bahan-bahan yang 

digunakan serta menunjukkan kelas atau tingkatan dalam suatu produk 

yang bersangkutan.  

                                                             
2  Ibid., 42 
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Adapun label menurut Stanton dan J Willian (2004:282) 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu :
3
 

a. Brand Label, yaitu merek yang dicantumkan pada produk; 

b. Descriptive Label, yaitu informasi objektif mengenai peembuatan, 

perawatan, penggunaan, kinerja produk, serta karakteristik lain terkait 

dengan produk; 

c. Grade Label, yaitu label yang memberikan penilaian tentang kualitas 

produk dengan suatu huruf, angkat, atau kata. 

 

Sedangkan sertifikasi halal merupakan proses yang dilalui oleh 

pengusaha untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari lembaga yang 

yang berwenang.
4
 Hasil dari diadakannya kegiatan pengujian tersebut 

dengan diterbitkanya sertifikat produk halal. Yaitu  surat berisi tentang 

keputusan halal yang dikeluar oleh Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk 

sertifikat. Adanya sertifikat halal tersebut berfungsi sebagai bukti konkrit 

yang memberikan status kepastian kehalalan terhadap suatu barang yang 

diproduksi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi sertifikasi halal ialah suatu 

cara yang digunakan untuk mengendalikan pengusaha agar mau 

mengajukan permohonan sertifikasi halal agar mendapatkan sertifikat 

                                                             
3  Rikka Cahyati, “Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe 

Mahasiswa Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda” (Skripsi, 

Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda  2016), 3 
4  Iwan Zainul Fuad, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam 

Kemasan, 27 
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produk halal. Tujuan akhir dari diadakannya prosedur labelisasi serta 

sertifikasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda namun saling 

berkaitan antara satu sama lainnya. 

3. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum  

Adapun menurut Soerjono Soekano terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :
5
 

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum 

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan 

kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum 

yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang 

telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui 

umum. 

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum 

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti 

bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norman 

hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa 

masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan 

sendirinya mematuhinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang 

mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhinya.  

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum 

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang 

ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka 

                                                             
5  Ibid., 14 
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dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau 

mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin 

pemenuhannya. 

d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum 

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, 

tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait 

anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat 

ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga 

anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa 

takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik 

dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-

rekannya, karena kepentingannya sendiri, dank arena hukum tersebut 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. 

 

Berdasarkan hasil survey Iwan Zainul Fuad (2010) dan faktor-faktor 

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat dijadikan sebagai 

indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha terhadap 

regulasi sertifikas halal, antara lain :
6
 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan 100% dari  

pengusaha kecil dibidang produk makanan taat, namun enggan untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi produk halal. Dengan 

                                                             
6  Ibid., 63-69 
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alasan bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal akan 

memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan 

selama ini mereka dibebani dengan  banyaknya regulasi perijinan lain, 

seperti : Sertifikat penyuluhan (SP) ke Dinas Kesehatan, ijin Industri 

dari Departemen Perindustrian atau Badan Kordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), dan sertifikat merk dari Departemen Kehakiman dan 

HAM. 

b. Sikap Takut terhadap sanksi 

Secara umum, kesadaran hukum pengusaha kecil dibidang produksi 

makanan terhadap regulasi sertifikasi produk halal adalah karena 

faktor takut terhadap sanksi, apabila tidak mematuhinya.  

Untuk itu, pengusaha khususnya pengusaha kecil tidak mau 

mengambil resiko dan selalu berhati-hati dalam berhadapan dengan 

hukum. Regulasi sendiri memberikan 2 jalan agar tidak bermasalah 

dengan hukum, diantaranya : pertama, dengan mendaftarkan 

permohonan sertifikasi halal produksi mereka ke MUI dan juga 

mengajukan ijin label halal ke Balai BPOM; atau kedua, tidak 

mengajukan sertifikasi produk halal, namun juga tidak boleh 

mencantumkan label halal pada produk makanan mereka.  

Dari kedua opsi di atas, sebagian para pengusaha lebih memilih 

opsi kedua sebagai upaya untuk menghindari permasalahan hukum 

meskipun dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang 

mencantumkan label halal itu sendiri. Hal ini dikarenakan para 
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pengusaha merasa takut apabila suatu saat terjadi permasalahan 

hukum yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap usahanya. 

Padahal dalam peraturan perundang-undangan terkait regulasi 

sertifikasi halal tidak disertasi dengan adanya sanksi apabila 

melanggar.  

c. Tidak ingin menipu konsumen 

Berdasarkan survey tersebut, terdapat 10% dari pengusaha kecil 

yang memilih untuk tidak ingin menipu konsumen dengan tidak mau 

mencantumkan label halal dan tidak pula mengajukan permohonan 

sertifikasi halal. Hal ini didasari dengan alasan bahwa ia sendiri tidak 

tahu status kehalalan suatu barang yang diproduksinya. Misalkan, ia 

membeli daging sapi di pasar dan mengolahnya menjadi suatu 

makanan. Tidak diberi label halal karena ia sendiri tidak mengetahui 

kehalalannya.   

d. Ketidakpercayaan pengusaha kecil dibidang pangan dalam kemasan 

pada MUI 

Sebagian ketidakpercayaan pengusaha kecil terhadap MUI didasari 

alasan bahwa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak 

menjamin kehalalan suatu produk. Hal ini dikarenakan MUI hanya 

melakukan pemeriksan pada bahan baku dan cara pengolahannya saja, 

tanpa memeriksa terkait cara mendapatkannya. Misalkan, modal dari 

hasil kejahatan, hasil dari korupsi, dan lain sebagainya.  
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Selain itu dikarenakan tidak adanya standar biaya sertifikasi yang 

membuat masyarakat menaruh curiga terhadap adanya kemungkinan 

praktek mark-up terkait biaya sertifikasi produk halal.  

 

Dari indikator kepatuhan hukum pengusaha kecil di atas, pada 

umumnya dikarenakan faktor “Sikap takut terhadap sanksi, apabila 

hukum dilanggar” meskipun sebenarnya regulasi sertifikasi produk halal 

tidak menyertakan sanksi terhadap pelanggarnya.  

Hal ini dikarenakan, MUI sebagai lembaga Non-Goverment (NGO). 

Yaitu lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam memberikan 

sanksi kepada pengusaha yang melanggar atau tidak mematuhi regulasi 

sertifikasi produk halal. Namun ditakutkan apabila pengusaha khususnya 

pengusaha kecil mengetahui bahwa sebenarnya regulasi sertifikasi 

produk halal tidak menyertakan sanksi, maka akan mempengaruhi 

ketaatan hukum para pengusaha kecil semakin berkurang.
7
 

4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum 

Dalam upaya meningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan 

2 cara, yaitu : pertama, preventif. Yaitu upaya pencegahan dengan 

pembinaan agar subjek hukum ( pengusaha ),  khususnya pengusaha kecil 

mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

Kedua, represif yaitu pemidanaan. 

                                                             
7 Ibid., 73 
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Sedangkan menurut MUI dalam meningkatkan upaya kesadaran 

hukum lebih bersifat preventif (pencegahan). Karena regulasi sertifikasi 

produk halal tidak disertai dengan pemidanaan (sanksi) terhadap subjek 

hukum (pengusaha) yang melanggarnya. Oleh karena itu, upaya represif 

(pemidanaan) tidak dapat kenakan terhadap pengusaha kecil yang tidak 

mematuhi regulasi sertifikasi produk halal.
8
  

Adapun upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha kecil 

yang dilakukan oleh MUI antara lain:
9
 

a. Mengenakan tarif yang relatif terjangkau sebagai biaya sertifikasi; 

b. Bersikap profesional dalam menangani seluruh proses sertifikasi 

produk halal; 

c. Memberikan pembinaan atau penyuluhan untuk meningkatkan 

kesadaran hukum tentang manfaat sertifikasi halal kepada pengusaha 

kecil; 

d. Memantau kegiatan pengusaha dalam hal kesadaran untuk 

mengajukan permohonan sertifikasi produk halal; 

e. Menyediakan paket informasi yang diperlukan untuk mengajukan 

permohonan sertifikasi produk halal; 

f. Mengadakan evaluasi kegiatan MUI berkaitan dengan sertifikasi 

produk halal.   

 

                                                             
8
 Ibid., 73 - 76 

9 Ibid., 76 
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5. Perlindungan Jaminan Produk Halal 

Secara umum, pengusaha memang tidak memiliki kewajiban terhadap 

regulasi labelisasi halal karena tidak menyertakan sanksi pidana bagi 

pengusaha yang melanggarnya. Namun selama ini banyak label halal 

dibuat sendiri oleh pengusaha yang berupaya untuk menerangkan bahwa 

suatu barang yang diproduksinya adalah makanan halal tanpa 

mengajukan permohonan sertifikasi halal. Oleh karena itu, label halal 

saat ini dirasa sangat mendesak untuk diatur guna menanggulangi 

penipuan atau manipulasi dari pengusaha yang memberikan label halal 

pada produknya.
10

 

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi 

konsumen dari hal tersebut adalah dengan diundangkannya Undang-

Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yaitu sesuatu 

yang penting bagi konsumen Indonesia yang mayoritas memeluk agama 

Islam.  

Tujuan utama diundangkanya Undang-Undang tentang jaminan 

produk halal tersebut ialah sebagai upaya terciptanya kesehatan jiwa 

masyarakat, baik dari sisi intelektual, emosional, serta psikologi jiwa. 

Rasa aman dan kenyamanan jiwa akan berimbas pada sikap dan tindakan 

masyarakat dimana mereka tinggal apabila mengkonsumsi makanan halal. 

Selain itu, Jaminan produk halal juga memberikan hak-hak bagi 

                                                             
10  Yeni Herliana, “Pengaruh Perilaku KOnsumen Dan Label Halal Produk Makan Rumah 

Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya,” (Skripsi, Institusi Agama Islam 

Negeri Palangka Raya, Palangka Raya 2016), 33-34 
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konsumen dalam mengidentifikasi, menyeleksi serta mengkonsumsi 

produk yang mencantumkan label halal.  

 

B. Makanan Halal 

1. Pengertian Makanan Halal 

Makanan menurut bahasa berasal dari at-ta’am dan jamaknya al-

atimah yang berarti makanan-makanan. Sedangkan secara etimologi, 

makanan berarti segala sesuatu yang dimasukkan melalui mulut. 

Kata Halal berasal dari kata bahasa Arab halla yahillu hallan wa 

halalan yang berarti dibolehkan, diizinkan, dan dibebaskan. Sedangakan 

dalam ensiklopedia hukum Islam, Halal berarti segala sesuatu yang 

dibolehkan menurut syara’ atau segala sesuatu yang jika seseorang 

menggunakannya tidak menyebabkannya dihukum. 

Menurut buku petunjuk yang diterbitkan oleh DEPAG  terkait teknis 

sistem produksi halal menyebutkan bahwa makanan merupakan segala 

sesuatu berupa bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan 

minuman dan/atau segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dimakan dan 

diminum oleh manusia. Sedangkan Halal berarti segala sesuatu yang 

dibolehkan dalam ajaran Islam.
11

 

                                                             
11 Kasmawati, “Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur’a,” (Skripsi, UIN Alauddin 

Makassar, Makassar 2014), 15-16 
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Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa makanan halal adalah makanan yang baik dan dibolehkan untuk 

memakannya sesuai menurut al-Qur’an dan al-Hadits.  

2. Konsep Makanan Halal 

Konsep makanan dalam Islam sebenarnya sama dengan konsep-

konsep Islam dalam hal lainnya. Pada prinsipnya semua makanan dan 

minuman yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan ataupun diminum, 

kecuali yang memang sudah jelas-jelas ada larangan dari Allah yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. 
12

 

Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan 

makanan yang halal dan baik, maksudnya Makanan halal dari usaha yang 

diperolehnya dan bermanfaat baik bagi akal dan tubuh.  

Seseorang yang kesehariannya mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang halal, maka akan membawa ketenangan hidup dalam kegiatan 

sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan 

perlindungan dari Allah SWT, tercermin kepribadian yang jujur dalam 

hidupnya dan siap apa adanya, rezeki yang diperolehnya membawa 

barokah dunia akhirat, dan doanya akan senantiasa di ijabah oleh Allah 

SWT.
13

  

Sebaliknya, makanan yang diharamkan agama, yaitu makanan dan 

minuman yang diharamkan di dalam al-Qur’an dan Hadits. Karena 

                                                             
12  Firman Azka, “Hukum Islam Tentang Makanan dan Minuman, ” diakses pada tanggal 10 

Juli 2018, http://firmanazka.blogspot.com/2009/11/hukum-islam-tentang-makanan-dan-minuman-

html 
13 Ibid  
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makanan dan minuman haram, selain dilarang oleh Allah juga 

mengandung lebih banyak mudharat daripada kebaikannya. Diantaranya 

adalah : berdosa karena telah melanggar larangan Allah; merusak secara 

jasmai dan rohani kita; uangnya banyak, namun tidak barokah, 

diakibatkan karena syetan mengarahkannya kepada kemaksiatan dengan 

uang itu; rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang; 

nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jauh bila ketahuan; doa yang 

diajukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman haram, tidak 

mustajabah.
14

 

Namun  diantara perkara halal dan haram ada perkara syubhat (samar), 

yaitu perkara dimana manusia tidak mengetahui apakah itu halal ataukah 

haram. Dan kebanyakan mereka terjerumus ke dalamnya. 
15

 

 Dalam sebuat Riwayat Bukhari – Muslim :
16

 

ٌْنَُِو ي َ اَي ي ُيَ  َٖ ْ٘نٍشيَسِ  َو ِىي ْنِيي َِ  ي َ ِٖيَ  ْنِذي ِي اٌُّن ْن ُثي:يَ يْن َسِو ْن

ُاي ْْن َسلََّنيَٗقُ َّ َِي ْ٘ن ي ُيَ لَ َاي ِيَصلَّٔ ْْن ي:يَسُس إِىَّ َّ ي اْنَحالََاي ٌَِّ٘يي إِىَّ

ْ٘نٌشيِهَيي اٌَّ ِس،ي يَكثِ لَُوُِيَّ حَ َِِ ٌتيالَيَٗ ْن ٌسيُه ْن ْْن ْ٘نٌََُِو ي ُُه َ َّ  اْنَحَش َمي ٌَِّ٘يي

َّ ََعيفِٖي فََوِيي جَّقَٔي ي َهيْن َّ َِ،ي  ِ ِ شْن َّ َِي ْٗنٌِ حَ ْنَش َياِِذ ي سْن  ا ُّن َُِ ِتيفَقَذْن

ِشُكي ْْن َاي اْنِحَؤيُٗ ْْن يَح َٔ َّ ََعيفِٖي اْنَحَش ِم،يَك اشَّ ِ ٖيَٗشْن   ا ُّن َُِ ِتي

                                                             
14 Ibid  
15 Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati,, Halal dan Haram Makanan Dalam Islam,” SUHUF, 

Vol. XVII No. 01 (Mei 2005) : 25-35, 27. 
16

 Sumber Rujukan Islam Anda, “Sesungguhnya Yang Halal itu Jelas dan yang Haram itu 

Jelas,” diakses pada tanggal 2 Juni 2018, http://www.al-ahkam.net/home/hadis-40. 
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يِحَؤي ِيَهَح ِسُهَُي إِىَّ َّ يَهلٍِكيِحًؤي اَلَي يياُِكلِّ إِىَّ َّ َِ،ي اَلَي ْ٘ن جََعيفِ يَٗشْن  َىْن

يفِٖي اْنَ َ ذِي إِىَّ َّ إَِر ي    اَلَي َّ ُي يَصلََحي اْنَ َ ُذيُكلَُّن َغةًيإَِر يَصلََحثْن ُهضْن

ي اْنقَلْنُبي َٖ ُِ َّ ُيي اَلَي يفََ َذي اْنَ َ ُذيُكلَُّن   )سّ ٍي ا خ سٕيّه لن(فََ َذتْن

Hadits diatas secara tegas menunjukkan sikap seorang muslim berada 

diantara 3 (tiga) hal : mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, 

dan berdiam diri dari yang syubhat sampai jelas hukumnya. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga diri dari kehormatan, karena sikap seseorang 

yang mengarah kepada yang haram, akan menjadikan ia mengambil 

sesuatu yang haram secara bertahap. Bagaikan dosa-dosa kecil yang 

lambat laun akan terjerumus ke dalam dosa besar.  

3. Dasar Hukum Makanan Halal 

Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang 

berasal dari tumbuhan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman 

adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.
17

 

Dasar hukum tentang makanan halal diantaranya yaitu : 

QS. Al-Mai’idah : 88 ;
18

 

                                

                                                             
17   Ibid,. 18 
18  Mohammad Taufiq, QS. Al-Maidah : 88, diambil dari Al-Qur’an in MS-Word 1.2.0: 

Versi Indonesia, Program Aplikasi yang Diproduksi oleh Taufiq Product, 2005. 
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Ayat tersebut dengan jelas menyuruh kita untuk mengkonsumsi 

makanan yang halal dan baik. Yang halal menurut syara’ dan baik 

menurut kesehatan, gizi, dan lain sebagainya.  

 

Dalam sebuah Hadits Riwayat Muslim :
19

 

ي ِيَصلَّٔ ٌْنَُي َ َاي َ َايَسُسُْاي َّ ي ُيَ  َٖ ْٗنَشةَيَسِ  ي َ ِٖيَُُش َ يْن

يطَِّ٘ ً ي َيطٌَِّ٘بياَليَٗقْن َُليإاِلَّ ي َّ َسلََّني َُّٗنَِ ي اٌَّ ُسيإِىَّ َّ ي َِ ْ٘ن ُيَ لَ َّ 

َسلَِ٘ييفَقَ َاي َِي اْنُوشْن ِهٌَِ٘يي َِو ي ََهَشي ِ َي ََهَشي اْنُوؤْن ي َّ إِىَّ َٗ ي َُّٗنَِ يي}َّ

َولَُْىي ي َِو يجَ ْن َولُْ يَص اًِح يإًِِّٖ َّ  ْن ِّ َ ِتي ُسُليُكلُْ يِهَيي اطَّ٘  اشُّن

يطَِّ٘ َ ِتيَه ي}يَّ َ َايي{َ لٌِ٘ني َٗ ي َُّٗنَِ ي اَِّزَٗييآَهٌُْ يُكلُْ يِهيْن

ي يي{َسَص ْنٌَ ُكنْن َ َثي َغْن ََشيَُٗوذُّن فََشي َشْن ُجَليُِٗطُ٘لي ا َّ يَرَكَشي اشَّ ثُنَّ

َهطْنَ ُوَُيَحَش مٌي َّ ي يَٗ يَس ِّ َو ِايَٗ يَس ِّ َِيإِأَي ا َّ ْٗن َش َُُي ََٗذ َه ْن َّ

حََ  ُ ياَِزاِكَي يُٗ ْن ي ِ اْنَحَش ِميفَ ًََّٔ َٕ ُغِز َّ َهلْن َُ َُيَحَش ٌمي َّ   َحَش ٌمي

 

Hadits tersbut diatas menjelaskan bahwa salah satu nama Allah 

adalah Tayyib (Yang Mahan Baik) dalam segala hal. Dan menganjurkan 

kita untuk memakan makan yang halal dan meninggalkan yang haram. 

Karena makanan halal maupun haram memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap kehidupan manusia.
20

 

 

                                                             
19  “Hadits Riwayat Muslim No. 1686”, diambil dari Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam: 

Versi Indonesia,  Program Aplikasi yang Diproduksi oleh Lidwa Pusaka, 2011. 
20  Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati,, Halal dan Haram Makanan Dalam Islam, 27 
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QS. Al-Baqarah : 173 
21

 

                          

                           

Disebutkan bahwa sesungguhnya makanan yang diharamkan dalam 

al-Qur’an pada pokoknya hanya ada 4 (empat), yaitu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang disembelih menyebut selain nama Allah. 

QS. Al-Baqarah : 3
22

 

                     

                          

                               

                                   

                           

                   

 

                                                             
21

  Mohammad Taufiq, QS. Al-Baqarah : 173. 
22  Mohammad Taufiq, QS. Al-Baqarah : 3. 
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Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 

kamu menyembelihnya  

QS. Al-Maidah : 90
23

 

                         

                 

Dalam ayat ini dijelaskan secara tegas bahwa minuman keras (khamr) 

dilarang untuk dikonsumsi. 

QS. Al-A’raf : 157
24

 

                         

                       

                          

                         

                 

                                                             
23

  Mohammad Taufiq, QS. Al-Maidah: 90. 
24  Mohammad Taufiq, QS. Al-A’raf : 157. 
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Dalam ayat ini disebutkan menghalalkan bagi mereka segala yang 

baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang 

dimaksud dengan buruk disini ialah termasuk al-khabaaits atau sesuatu 

yang menjijikkan, berbahaya, dan diharamkan. 

Hadits Riwayat Muslim No. 1933
25

 

لَُُيَحَش مٌي يِرٕيًَ ٍ يِهَيي ا ِّ َ اِيفَ َكْن   ُكلُّن

Menjelaskan mengenai haramnya hewan buas yang bertaring. 

Hadits Riwayat Muslim Mo.1934
26

 

ِي َ ِيي  ْنِييَ  َّ ٍسي َ أٌَََِ ي-يصلٔي ي لَ٘يّسلن-يًََِىَشُسُْاي َّ َ يْن

ْ٘نشِي لٍَبيِهَيي اطَّ يِرٓيِهخْن يُكلِّ َ يْن َْ يِرٓيًَ ٍ يِهَيي ا ِّ َ ِ   ُكلِّ

 

Sama halnya HR. Muslim No. 1933, hadits diatas juga menjelaskan  

mengenai diharamkannya hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam.  

Riwayat abu daud no. 3785 dan at-Tirmidzi No. 1824
27

  

ِي َّ َاْن َ ًَِِ -يصلٔي ي لَ٘يّسلن-ًََِٔيَسُسُْاي َّ ِلي اْنَ الَّاَِةي ي َكْن  َ يْن

 

Menjelaskan mengenai haramnya mengkonsumsi hewan Jalalah atau 

hewan yang memakan kotoran. 

 

                                                             
25  Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Muslimi No. 1933. 
26  Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Muslim  No. 1934. 
27  Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Abu Daud  No. 3785 dan at-Tirmidzi 

No. 1824. 
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QS. Al Baqarah : 172
28

 

                           

          

Menjelaskan mengenai hidup dari rezeki yang tayyib. 

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik serta mengharamkan 

segala sesuatu yang  mendatangkan keburukan apabila dikonsumsi. 

4. Syarat Makanan Halal 

Suatu makanan dikatakan sebagai makanan halal apabila : 

a. Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan 

Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat 

yang sifatnya haram seperti yang disebutkan berikut ini : 
29

 

1) Bangkai 

Ialah hewan yang mati tanpa disembelih, termasuk hewan yang 

mati dipukul, jatuh dari ketinggian, tertabrak, tercekik, serta 

diterkam dan ditanduk oleh binatang buas, kecuali yang sempat 

disembelih. (Al-Maidah : 3).  

2) Darah 

Ialah salah satu zat yang dianggap najis dan haram hukumnya 

apabila dikonsumsi oleh manusia khususnya umat Islam. yang 

                                                             
28

  Mohammad Taufiq, QS. Al-Baqarah : 172. 
29  Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, Halal dan Haram Makanan Dalam Islam, 30 
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dimaksud dengan darah adalah segala macam darah termasuk yang 

keluar pada waktu penyembelihan (mengalir). Meskipun darah 

diharamkan, ada pengecualian bagi darah yang menempel pada 

daging atau kulit hewan yang disembelih dengan nama Allah.  

3) Daging babi 

Ialah binatang yang hidup di lingkungan kotor dan bahkan 

memakan kotorannya sendiri. Selain itu, di dalam perut babi 

terdapat cacing pita yang dapat mendatangkan masalah apabila 

dikonsumsi oleh manusia.  

4) Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah 

Menurut Hamka (1984), binatang yang disembelih dengan tidak 

menyebut nama Allah berarti hewan yang disembelih untuk selain 

Allah. Dan telah ditentukan bahwa hewan yang pada asalnya halal 

akan menjadi haram apabila tidak disembelih dengan nama Allah. 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis atau kotor 

Makanan tersebut tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang 

dianggap najis atau kotor. Misalkan, darah, kotoran manusia, urine, 

dan lain sebagainya. Apabila seseorang mengkonsumsinya dalam 

tujuan pengobatan misalnya, hal ini tetap tidak diperbolahkan karena 

merupakan najis dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. 
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c. Dalam proses penyajian dan penyimpanan tidak terkontaminasi 

dengan bahan atau peralatan yang hukumnya najis 

Begitupun dalam hal penyajian dan penyimpanan harus tetap 

diperhatikan agar tidak terkontaminasi dan bercampur dengan zat atau 

makanan haram lain biarpun hanya sedikit. Karena Allah 

menghalalkan hampir seluruh tumbuhan kecuali yang beracun dan 

hewan jinak baik diternakkan ataupun tidak diternakkan, seperti : 

ayam, kambing, sapi, kerbau, ikan, dan lain sebagainya. 

5. Kriteria Makanan Halal dan Tayyib 

 Makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi agar makanan tersebut layak dikatakan sebagai makanan 

halal, sebagai berikut : 

a. Halal Dzatnya 

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan kehahalan 

suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanannya, misalkan : 

1) Dari Binatang 

Dalam syariat Islam ada 2 (dua) faktor yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam menentukan makanan halal : Pertama, 

binatang harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Kedua, 

jenis binatang yang disembelih harus halal hukumnya.
30

 

 

 

                                                             
30  Ibid., 29-30 
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2) Dari Tumbuhan 

Pada umumnya semua tumbuhan halal hukumnya kecuali yang 

beracun dan/atau tidak diniatkan untuk membuat makanan atau 

minuman yang haram. Misalkan, anggur untuk membuat minuman 

keras.
31

 

3) Minuman 

Dari semua minuman yang ada hanya ada satu kelompok yang 

diharamkan yaitu khamar. Ialah jenis minuman memabukkan yang 

diharamkan oleh Allah terhadap seorang muslim baik itu dimiliki 

maupun mengkonsumsinya. Hal ini khamr diharamkan berdasarkan 

sifatnya, bukan berdasarkan bahannya. Sifat memabukkan itu 

sendiri dapat mendatangkan keburukan, seperti mengacaukan akal 

dan dapat menghilangkan kesadaran seseorang yang meminumnya 

sehingga ia tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. 
32

 

b. Halal cara memperolehnya 

Pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun akan menjadi 

haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Misalkan, apabila 

diperoleh dari hasil mencuri, hasil riba, korupsi, hasil dari meramal 

sebagai seorang dukun, dan lain sebagainya sebagaimana hadits 

riwayat Bukhari :
33

 

                                                             
31  Ibid., 31 
32  Ibid., 31 
33   Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Bukhari No. 3554.  
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ٌْنَِ ي َ اَثْني ُيَ  ي َّ َٖ يَ  اَِ ةَيَسِ  ِشُجياََُي َ يْن ٍشيُغاَلٌميُٗخْن َك َىيِِلَ ِٖي َكْن

ٍايفَ ََكَلي ْٖن ًه ي َِ  ْْن َِيفََ  َايَٗ يَخَش ِج ٍشيَٗ ْنُكُليِهيْن َك َىي َ ُْي َكْن َّ  اْنَخَش َجي

ي َْ َه يُُ َّ ٍشي ِسٕيَه يََُز يفَقَ َاي َ ُْي َكْن ٍشيفَقَ َاياََُي اْنُغاَلُمي َجَذْن ٌْنَُي َ ُْي َكْن ِه

ي ي ًَِّٖ ِ ُيي اْنِكَِ ًَةَيإاِلَّ َه ي ُحْن َّ ُِلَِِّ٘ةي ًْنَ  ٍىيفِٖي اْنَ   ٌْنُثيِِلِ ٌْنُثيجََكَِّ  َ َايُك

َخَلي َ ُْي ٌْنَُيفَ َدْن طَ ًِٖي َِزاَِكيفَََِز ي اَِّزٕي ََكلْنَثيِه حَُُيفَلَقٌَِِٖ٘يفَ َ ْن َخَذ ْن

َِي ٍايفِٖي َطْنٌِ ْٖن يَش ٍشيََٗذٍُيفَقَ َايُكلَّ   َكْن

c. Halal dalam memprosesnya 

Makanan akan dikatakan halal apabila dibuat dengan bahan yang 

halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula. Namun, makanan 

tersebut akan menjadi haram apabila diproses menggunakan peralatan 

bekas memasak masakan haram atau diproses dengan menggunakan 

bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi. 

d. Dalam dalam penyimpanan, pengangkutan, dan penyajiannya. 

Kriteria terakhir dalam makanan halal adalah bagaimana makanan 

tersebut disimpan, diangkut dan disajikan. Ketiga proses tersebut 

dapat mengubah status halal menjadi haram apabila disimpan dan 

diantar bersamaan dengan makanan yang tidak baik, serta disajikan 

dalam tempat yang tidak diperbolehkan. Misalkan jika makanan 

disajikan dalam piring yang terbuat dari emas. 
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Adapun dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak hanya sekedar 

membutuhkan makanan dan minuman yang teruji halal tapi juga harus 

dipastikan tayyib yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.  

Terlebih semakin canggihnya teknologi, banyak makanan instan 

yang diperoduksi seperti beras non-organik, ikan yang diawetkan, 

sayur-sayuran yang berpestisida tinggi, buah-buahan yang dililin, 

makanan ber-MSG dan makanan instan lainnya. Berbeda jauh dengan 

beras organik,  ikan segar, sayur-sayuran dan buah-buahan organic.
34

 

Dalam berbagai literatur tentang makanan tayyib (lihat Modul ke-3 

KHT-HPAI), terdapat minimal ada 8 kriteria, diantaranya :
35

 

a. Protein secukupnya 

Sebaiknya makan makanan yang mengandung protein secukupnya 

baik didapat dari hewan (hewani) maupun tumbuhan (nabati). 

Kekurangan dan kelebihan protein dapat menyebabkan gangguan pada 

organ beberapa organ penting tubuh. 

b. Tidak mengandung Monosodium Glutamat (MSG) 

Makanan yang mengandung MSG memang memiliki rasa yang 

lebih lezat dan gurih. Namun mengkonsumsi makanan dengan MSG 

dalam jangka panjang kurang bagus untuk kesehatan. Oleh karena itu, 

kita harus membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung 

MSG, seperti makanan ringan buatan pabrik. Selain itu, cerati juga 

                                                             
34

  Murniati Mukhlisin, “Mana  yang Halal dan Mana yang Thayib, ” diakses pada tanggal 

28 Oktober 2018, http://www.ManayangHalaldanManayangThayib.kompas.com. 
35   Cecep Supriyadi, “Kriteria Makanan Halal & Thoyyib,” diakses pada tanggal 28 

Oktober 2018, http://kriteria-makanan-halal-thoyyib.html 
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makanan yang mengandung Natrium atau sodium karena mengandung 

jenis garam yang kurang bagus terutama untuk penderita hipertensi. 

c. Mengandung Serat 

Sebagaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak 

serat, seperti serat yang bisa diperoleh dari buah dan sayuran. Maka, 

seharusnya ketersediaan buah dan sayur menjadi hidangan wajib di 

meja makan. 

d. Tidak mengandung 5P (pewarna, pengawet, perisa, pemanis, dan 

penyedap) 

Makanan yang tayyib pasti terhindar dari 5 bahan ini. Bahan-bahan 

ini biasa terdapat dalam makanan-makanan instan dan makanan ringan 

buatan pabrik. Kelima bahan ini memiliki bahaya berjangka panjang 

jika diperoleh terus menerus. 

e. Sedikit minyak goreng 

Minyak goreng membuat makanan menjadi berlemak. Sedangakan 

tubuh mungkin sudah memperoleh cukup minyak dari makanan lain. 

Selain itu, makanan yang digoreng dengan suhu tinggi akan membuat 

gizi alami dalam makanan menjadi rusak. Serta menggoreng makanan 

dengan menggunakan minyak jelanta atau minyak goreng yang sudah 

pernah dipakai akan membuat kandungan lemak dalam makanan 

semakin meningkat. Dampaknya tidak muncul seketika, namun suatu 

saat dapat menyebabkan penyakit kanker. 
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f. Tidak banyak santan 

Makanan bersantan seperti opor, rendang, dan lainnya mengandung 

kolestrol yang sangat tinggi. Karena jumlah kolestrol jahat (LDL) 

dalam tubuh akan meningkat. Dampaknya akan muncul beberapa 

tahun mendatang, seperti penyempitan dan pengerasan pembuluh 

darah dan berbagai penyakit jantung. 

g. Hindari makanan yang terlalu pedas 

Makanan yang terlalu pedas dapat menyebabkan iritasi pada 

saluran pencernaan, seperti menyebabkan sakit perut atau sakit maag. 

Boleh saja mengkonsumsi makanan pedas, tetapi jangan terlalu pedas. 

h. Cukup matang 

Makanan setengah matang perlu diperhatikan, terutama bag ibu 

hamil. Karena sama halnya makanan mentah, bakteri atau virus yang 

terdapat dalam makanan setengah matang mungkin belum mati. Oleh 

karena itu, tingkat kematangan pada makanan olahan yang kita buat 

perlu diperhatikan. Termasuk juga buah. Buah perlu matang sempurna 

supaya vitamin yang terkandung dalam buah tersebut dapat kita 

dapatkan. 
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C. Peran  dan Fungsi Keluarga 

Peran keluarga sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi 

anak baik itu pola prilaku, sifat, serta kegiatan yang berhubungan dengan 

individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun peran keluarga antara 

lain :
36

 

1. Peran Ayah 

Ayah dalam sebuah keluarga berperan sebagai kepala keluarga, 

mencari nafkah, serta pelindung dalam memberikan rasa aman bagi istri 

dan anaknya. Ayah juga berperan sebagai anggota kelompok sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. 

2. Peran Ibu 

Ibu dalam sebuah keluarga memiliki peranan untuk mengurus rumah 

tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, melindungi anak-

anaknya ketika ayahnya sedang tidak ada di rumah, serta dapat pula 

berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suaminya dalam 

perekonomian keluarga. Selain itu, ibu juga berperan sebagai anggota 

kelompok sosialnya dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

3. Peran Anak 

Selanjutnya peran anak dalam sebuah keluarga adalah melaksanakan 

peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, 

mental, sosial maupun spiritual. 
                                                             

36 Wilda Husaini, “Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Esklusif Di Wilayah 

Kerja Puskesman Kartasura” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017),  5-6 
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Sedangkan Fungsi keluarga adalah mengoperasikan bagaimana sebuah 

kelurga berinteraksi satu sama lain yang pada akhirnya akan melahirkan 

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fungsi keluarga dapat pula 

mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, serta kualitas hubungan 

keluarga. Adapun fungsi keluarga antara lain :
37

 

1. Fungsi Edukatif 

Fungsi utama dan pertama dalam sebuah keluarga adalah edukatif 

(pendidikan). Pendidikan yang paling utama dilaksanakan dalam sebuah 

keluarga adalah orang tua harus sudah mulai menanamkan pendidikan 

sejak anak lahir ke dunia. Pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga, 

manakala pendidikan dalam keluarga sudah ditanamkan sedini mungkin. 

Maka anak tidak akan merasa kaku dan canggung untuk diteruskan 

kepada lembaga lainnya karena sudah memiliki dasar yang ditanamkan 

orang tua sejak kecil sehingga akan melekat dan sukar dilupakan. 

Lain halnya apabila pendidikan dalam keluarga ditanamkan setelah 

dewasa, maka akan sukar diterima. Sekalipun diterima terkadang akan 

mudah pula dilupakan seperti dikemukakan dalam pribahasa “Belajar di 

waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa 

bagaikan mengukir diatas air”. 

2. Fungsi Sosial 

Fungsi sosial merupakan fungsi keluarga yang akan memberikan 

peluang kepada anak agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi 

                                                             
37  Muhammad Riyadi, “Fungsi Keluarga,”Konseling Keluarga  (6 November 2013), 1-5 



40 

yang hidup dalam masyarakat. Karena seorang anak tidak akan dapat 

hidup bermasyarakat apabila orang tua tidak memperkenalkan dirinya 

dengan masyarakat sekitarnya.  

Fungsi sosial juga akan membantu anak dalam menentukan tempat 

dalam kehidupan sosialnya serta dapat pula diterima oleh rekan-rekannya, 

atau dengan kata lain dapat diterima oleh masyarakat. Karena sebagai 

makhluk sosial hampir kesemuanya dalam kehidupan tidak lepas dari 

bantuan dan pertolongan orang lain, seperti apa yang kita makan, kita 

pakai, kita minum, dan lain sebagainya. 

3. Fungsi Proteksi

Fungsi proteksi merupakan perlindungan yang diberikan orangtua 

kepada anaknya  yang dapat menimbulkan rasa aman dari berbagai 

ancaman yang datang dari luar dirinya. keluarga memiliki kewajiban 

untuk memproteksi (melingdungi) anak-anaknya dari berbagai bahaya 

yang tidak diinginkan dan akan merusak kebahagian keluarganya.   

4. Fungsi Religius

Fungsi religius atau pendidikan keagamaan harus ditanamkan kepada 

kepribadian anak sehingga menjadi bagian dari kepribadian mereka, baik 

sejak lahir maupun sejak dalam kandungan. Pendidikan agama sendiri 

didasari dengan menanamkan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan 

tentang agama islam, sehingga ketika dewasa anak akan mampu 

mengamalkan syariat Islam sesuai dengan pengetahuan agamanya. 
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Menurut Zakiyah Daradjat (2003 : 6)  mengatakan bahwa pendidikan 

keagamaan bukan hanya membekali anak dengan pengetahuan agama, 

akan tetapi menyangkut manusia seutuhnya. Artinya menyangkut 

keseluruhan pribadi anak, latihan-latihan amaliah sehari-hari hingga 

menyangkut hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri.  

5. Fungsi Reproduksi 

Fungsi reproduksi adalah melahirkan keturunan yang akan menjadi 

generasi penerus  keluarga yang nantinya akan mampu mengantarkan 

anak-anaknya menjadi generasi unggul baik fisik maupun ilmunya.oleh 

karena itu, harus diimbangi dengan kemampuan untuk mndidik anak-

anaknya agar tidak menjadi generasi penerus yang lemah. Dengan 

demikian, dalam merencanakan dan mengelola masa depan harus 

didesain dengan baik dan cermat agar tidak meninggalkan kesengsaraan 

kepada anak-anaknya. 

 

D. Teori Penanaman Kesadaran Makanan Halal Pada Anak 

Pada dasarnya setiap makhluk yang bernyawa butuh makan, termasuk 

manusia. Karena makanan adalah kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. 

Adapun Halal dan tayyib adalah syarat utama saat mengkonsumsi makanan 

bagi seorang Muslim yang tidak hanya penting bagi orangtua, tetapi juga 

bagi anak-anak. Karena itu, orangtua beertugas menyediakan makanan dan 
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juga harus mulai mengenalkan kepada anak-anak mereka mengenai halal 

atau haramnya makanan.  

Teori-teori yang perlu diterapkan dalam mengenalkan makanan halal dan 

haram pada anak diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengenalkan label halal 

Mengenalkan makanan halal pada anak sangat penting dalam 

mendidik anak untuk selalu berhati-hati dalam membeli makanan, 

meskipun yang tidak berlabel halal bukan berarti makanan haram. 

Namun, dalam membeli makanan ringan, jajanan, sampai memilih 

restoran usahakan selalu membeli makanan yang telah mendapat 

sertifikasi halal. 
38

 

2. Mengenalkan kandungan makanan 

Mengajari dan membiasakan anak-anak untuk mengamati setiap 

kandungan makanan yang terdapat tercantum dalam bungkus kemasan. 

Apabila terdapat bahan makanan yang meragukan, misalnya gelatin, 

maka pastikan bahwa gelatin yang tercantum dalam kemasan adalah 

gelatin yang berasal dari sapi.  

Gelatin biasanya terdapat pada tiga jenis makanan favorit anak-anak 

dengan tekstur  yang lembut dan sedikit kenyal, seperti es krim, puding, 

dan permen lunak. Karena itu, dengan mengenalkan kandungan makanan, 

                                                             
38  Zulia Ilmawati, “Cara Mengenalkan Anak Makanan Halal Sejak Dini,” diakses pada 

tanggal 10 Juli 2018, https://www.dinimon.com/mengenalkan-anak-makanan-halal-sejak-dini.html. 
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anak-anak akan terbiasa untuk selalu berhati-hati sebelum mengkonsumsi 

setiap makanan.
39

 

3. Menanamkan kehalalan melalui cara mendapatkannya 

Selain mengenalkan kandungan makanan, penting juga untuk 

diajarkan kepada anak bahwa makanan yang halal bukan hanya dapat 

dilihat dari zat-nya saja, tetapi juga dilihat dari cara memperolehnya. 

Makanan yang halal zatnya, jika diperoleh dengan cara yang haram akan 

mempengaruhi kehalalannya menjadi haram. Misalnya, ayam goreng 

yang halal dimakan, akan menjadi haram jika didapat dengan cara 

mengambil bekal makan siang temannya di sekolah. Dengan cara seperti 

ini, anak juga akan dididik sedari kecil untuk selalu mendapatkan rezeki 

yang halal.
40

 

4. Mengunjungi pameran produk halal 

Mengajak anak-anak untuk mengunjungi pameran produk halal, jika 

ada kesempatan. Karena di tempat pameran akan disajikan berbagai 

macam makanan dan minuman yang memang sudah mendapatkan 

sertifikasi halal. Dengan begitu, anak-anak akan lebih mengetahui bahwa 

tidak hanya sedikit makanan dan minuman halal yang bisa dikonsumsi.  

Selain itu, anak-anak juga dapat bertanya langsung sekaligus meminta 

penjelasan mengenai produk makanan yang dipamerkan kepada orang-

orang yang menjaga stand. Dengan cara itu, anak-anak semakin 

                                                             
39  Zulia Ilmawati, “Agar Anak Menganal Makanan / Minuman Halal, ” diakses pada 

tanggal 10 Juli 2018, https://www.tsaqofah.id/agar-anak-mengenal-makananminuman-halal.html. 
40 Abu Ridhwan, “Mendidik Anak Mengenal Makanan Halal,” diakses pada tanggal 10 Juli 

2018, http://usrahkeluarga.blogspot.com/2007/05/mendidik-anak-mengenal-makanan-halal.html 
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menyadari tentang betapa pentingnya makanan halal dan akan terbiasa 

memperhatikan makanan halal sebelum mengkonsumsinya.
41

  

5. Mengenalkan makanan halal melalui kegiatan makan bersama 

Cara lain yang cukup efektif dalam mengenalkan kepada anak-anak 

mengenai makanan halal adalah dengan pada saat makan bersama. 

Sebelum acara makan dimulai, ajaklah anak-anak untuk mengamati 

makanan masing-masing. Jelaskan mulai dari kandungan gizinya, 

manfaatnya untuk pertumbuhan anak, dan juga sisi kehalalannya.  

Selain itu, tanamkan rasa syukur dengan makanan yang sudah tersedia, 

dan juga adab makan dan minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah 

SAW. Seperti,  cuci tangan sebelum makan, membaca doa sebelum 

makan, menggunakan tangan kanan, tidak berbicara saat makan, tidak 

mencela makanan, dan lain sebagainya.
42

 

6. Menunjukkan makanan yang haram saat berbelanja 

Ajaklah anak berbelanja sekali waktu, baik di pasar maupun di 

supermarket. Jika terdapat makanan haram yang dijual disana, 

tunjukanlah kepada meraka untuk diamati baik-baik. Misalnya, 

perbedaan antara daging sapi dan daging babi,  mulai dari tekstur, warna 

dan sebagainya yang menunjukkan perbedaan.  

Selain daging segar atau makanan, perlihatkan juga kepada anak-anak 

minuman-minuman yang haram untuk dikonsumsi. Misalkan, minuman 

                                                             
41 “Mengenalkan Makanan Dan Minuman Halal Pada Anak,” diakses pada tanggal 10 Juli 

2018, http://MitraFM.com/ MengenalkanMakananDanMinumanHalalPadaAnak.html 
42 Ibid 
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beralkohol seperti bir atau minuman haram lainnya yang biasanya dijual 

di supermarket besar. Tidak lupa, tekankan kepada anak-anak bahwa 

semua itu dilarang oleh islam dan haram untuk dikonsumsi.
43

 

7. Menunjukkan makanan haram melalui televisi 

Selain dapat dilakukan secara langsung, mengenalkan makanan haram 

kepada anak juga dapat dilakukan melalui media, seperti televisi. 

Misalkan, biasanya di film-film terdapat adegan mabuk-mabukan karena 

meminum minuman beralkohol. Dari situ kita dapat menyampaikan 

bahwa yang diminum tersebut merupakan khamar, yaitu minuman yang 

haram untuk diminum.
44

  

8. Memperlihatkan poster barang haram 

Selain makanan haram, penting juga untuk mengenalkan tentang 

barang haram. Misalkan, memperlihatkan poster anti narkoba yang bisa 

kita lihat di mana-mana, baik media massa atau elektronik bahkan di 

jalan-jalan raya. Dengan memperlihatkan poster semacam itu, dapat 

mendidik moral anak sedari dini untuk mewaspadai makanan/zat yang 

haram.  

Karena sarana tersebut dapat di gunakan untuk mengenalkan kepada 

anak bahwa tidak hanya ada makanan haram, tetapi juga terdapat barang 

haram, diantaranya narkoba. Berikut menjelaskan berbagai bahaya yang 

                                                             
43 Rizki Mustikasari, “Tips Pengenalan dan Pengajaran Halal-Haram Pada Anak Usia Dini,” 

diakses pada tanggal 10 Juli 2018, http://dakwatuna.com/tips-pengenalan-dan-pengajaran-

halalharam-pada-usia-dini.html 
44 Abu Ridhwan, Mendidik Anak Mengenal Makanan Halal. 

http://dakwatuna.com/tips-pengenalan-dan-pengajaran-halalharam-pada
http://dakwatuna.com/tips-pengenalan-dan-pengajaran-halalharam-pada
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akan ditimbulkan, yaitu : dapat mengganggu kesehatan, melemahkan 

perasaan dan merusak moral, serta menghancurkan generasi.
45

  

9. Membacakan ayat dan hadits 

Mengenalkan makanan halal dan haram juga dapat dilakukan dengan 

mengenalkan kepada anak-anak melalui dalil-dalil yang bersumber dari 

al-Qur’an dan Hadits Rasulullah, dengan mengajak anak-anak untuk 

membaca, mengkaji dan menghapalkan ayat-ayat dan hadits tersebut 

kalau memungkinkan.
46

 

10. Mengikuti perkembangan info halal 

Selain teori-teori di atas, juga dapat senantiasa mendapatkan info 

mengenai perkembangan makanan halal dari Persatuan Pengguna Islam 

Malaysia (PPIM) dan laman web JAKIM mengenai status halal sesuai 

produk.
47

 

 

 

                                                             
45 Zulia Ilmawati, Cara Mengenalkan Anak Makanan Halal Sejak Dini. 
46

 Rizki Mustikasari, Tips Pengenalan dan Pengajaran Halal-Haram Pada Anak Usia Dini 
47 Zulia Ilmawati, Agar Anak Menganal Makanan / Minuman Halal. 


