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BAB III 

HASIL PENELITIAN dan ANALISA 

 

A. Profil Obyek Penelitian 

1. Desa Paciran 

a. Sejarah Desa Paciran 

Pada umumnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul 

desa Paciran. Namun, data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa 

asal usul desa Paciran berhubungan langsung dengan Desa Sendang 

Duwur.
1
 

Pada mulanya, ada seorang tokoh bernama Raden Nur Rahmat dari 

Sedayu Lawas (Gresik). Setelah kematian ayahnya, beliau berpindah 

ke dusun Tenon untuk menyebarkan agama Islam di sekitar daerah 

tersebut. Akhirnya Raden Nur Rahmat yang juga salah satu murid 

Sunan Drajad diwisuda Sunan Drajad sebagai Sunan Sendang Duwur. 

Setelah mendapat gelar sunan, Raden Nur Rahmat berkeinginan 

untuk mendirikan masjid di Desa Sendang Duwur. Namun karena 

tidak mempunyai kayu, Sunan Sendang Duwur menyampaikan 

masalah tersebut kepada Sunan Drajad. Oleh Sunan Drajad akhirnya 

mengarahkan dan memerintahkan Sunan Sendang Duwur untuk pergi 

menemui Nyai Ratu Kalinyamat (Retno Kencono) di Mantingan, 

Jepara untuk membeli Masjidnya seharga Seyuto Salebak Ketheng. 

                                                             
1  Heri Suryadin, “Asal Usul Desa Paciran,” diakses pada tanggal 10 September 2018, 

http://herisuryadin.blogspot.com/2013/09/asal-usul-desa-paciran.html 

 

http://herisuryadin.blogspot.com/2013/09/asal-usul-desa-paciran.html
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Tapi apa kata Nyai Ratu Kalinyamat saat itu? “Hai anak bagus, 

mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku (saat 

itu sudah meninggal) berpesan, siapa saja yang bisa memboyong 

masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain 

(dalam satu malam), masjid ini akan saya berikan secara Cuma-

cuma”. 

 

Mendengar jawaban Nyai Ratu Kalinyamat, Sunan Sendang Duwur 

yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana yang 

disyaratkan padanya dan tentunya dengan izin Allah, Sunan Sendang 

Duwur berhasil mengangkat masjid tersebut dari Jepara menuju bukit 

Amitunom Desa Sendang Duwur.  

Tetapi sayang, dalam perjalanan pemindahan telah terjatuh salah 

satu pintu yang dalam bahasa jawa disebut “cicir” dan akhirnya 

tempat jatuhnya benda tersebut dijadikan nama sebuah desa yang 

bernama “Paciran”. 

b. Kondisi Geografis 

Desa Paciran adalah salah satu desa pesisir yang terletak di 

kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Lebih tepatnya, desa yang 

terletak di pantai laut jawa ini berada 40 km di barat laut Surabaya, 30 

km di timur Tuban, dan 30 km di utara Lamongan.
12

 

c. Kondisi Kependudukan 

Di desa Paciran terdapat 3 dusun, diantaranya adalah dusun paciran, 

dusun penanjan, dan dusun jetak.  

                                                             
 

2  Wikipedia, “Paciran – Lamongan, ” diakses pada 10 September 2018, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Paciran,_Lamongan 
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Mata pencahariaan masyarakat desa Paciran sebagian besar adalah 

nelayan. Letak keberadaan desa yang bersebelahan langsung dengan 

laut jawa membuat kebanyakan masyarakat memilih untuk bekerja 

sebagai nelayan. Walaupun sektor industri dan sektor pariwisata mulai 

memasuki desa Paciran, namun hal tersebut tidak membuat jumlah 

nelayan berkurang.
3
 Tetapi tidak sedikit juga yang menjadi pemasok 

devisa Negara dengan menjadi TKI di luar negeri.
4
 

d. Kondisi Pendidikan 

Di desa Paciran juga terdapat 4 Pondok Pesantren besar, 

diantaranya Pondok Pesantren Modern, Pondok Pesantren Karang 

Asem, Pondok Pesantren Manarul Qur’an, dan Pondok Pesantren 

Mazra’atul Ulum.
5
 

e. Potensi Pariwisata 

Selain memiliki Pondok Pesantren, desa Paciran juga memiliki 

beberapa tempat wisat yang menarik untuk dikunjungi, diantaranya 

adalah WBL (Wisata bahari lamongan), TKBR (Tanjung Kodong 

Beach Resort) yaitu Hotel dengan panorama laut yang menggodan, 

dan Mazoola (Maharani Zoo Lamongan) yaitu Goa Maharani dengan 

                                                             
3 A. Amalia, “cara-Cara Mempertahankan Hidup Keluarga Nelayan Kecil di Desa Paciran” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya 2014), 1. 
4 Anonim, “Tentang  Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” diakses 10 September 

2018, http://www.paciran.com 
5 Wikipedia, Paciran – Lamongan. 
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keindahan stalaktit dan stalakmit yang dipadu dengan kebun 

binatang.
6
 

2. Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggali model penanaman kesadaran halal sebagai 

salah satu unsur pengeluaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

(UUJPH). 

Untuk mendapatkan data dipilih 10 keluarga dengan kriteria : 

a. Keluarga Muhammadiyah 

b. Keluarga yang mempunyai anak usia 3 – 12 tahun 

c. Sebagai Guru di sekolah Muhammadiyah 

d. Sebagai pengurus Muhammadiyah (PRM) 

e. Aktif dalam Organisasi Muhammadiyah (Aisyiyah, Nasiatul Aisyiyah, 

Pemuda Muhammadiyah). 

 

Dari kriteria tersebut terpilih 10 keluarga, diantaranya : 

a. Keluarga Bapak Arifuddin Soni dan Ibu Nadhifatun Sholihah, 

mempunyai 3 anak, yang berusia 15 tahun (3 SMA), dan 12 tahun (6 

MI), dan 5 tahun (TK). 

b. Keluarga Bapak Anif Musha dan Ibu Fathiyah, mempunyai 3 anak, 

yang berusia 24 tahun (S1), 15 tahun (3 SMA), dan 12 tahun (6 MI). 

c.  Keluarga Bapak Agus Wahyu Winarto dan Ibu Zuhaliyah, 

mempunyai 2 anak, yang berusia 22 tahun (D3), dan 7 tahun (1 MI).  

                                                             
6 Anonim, Tentang Kecaatan Paciran Kabupaten Lamongan, 
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d. Keluarga Bapak Rosyad Nurdin dan Ibu Maskurotin Azizah, 

mempunyai 1 anak, yang berusia 5 tahun (TK). 

e. Keluarga Bapak Agus Sholihun dan Ibu Malina Zulhana, mempunyai 

1 anak, yang berusia 5 tahun (TK). 

f. Keluarga Bapak Khairurrohman dan Ibu Maflahah, mempunyai 5 anak, 

yang berusia 24 tahun (S1), 18 tahun (3 SMA), 11 tahun (5 MI), 9 

tahun (3 MI), 5 tahun (MI). 

g. Keluarga Bapak Nur Rofiq dan Ibu Ifadah Sulhah, mempunyai 1 anak, 

yang berusia 8 tahun (2 MI). 

h. Keluarga Bapak Rifki T. Saiga dan Ibu Titik Khomsyiyah, 

mempunyai 2 anak. Yang berusia 5 tahun (TK), dan 3 minggu. 

i. Keluarga Herman Safanta dan Ibu Li’anatul Fitriyah, mempunyai 3 

anak, yang berusia 10 tahun (4 MI), 7 tahun (1 MI), dan 5 tahun (TK). 

j. Keluarga Bapak Luqman dan Ibu Himmatul Hasniyah, mempunyai 1 

anak, yang berusia 5 tahun (TK). 

 

B. Metode Keluarga Muhammadiyah Paciran dalam Menanamkan 

Kesadaran Makanan Halal pada Anak  

1. Edukasi makanan Halal dan Haram 

Tentu setiap orang tua mendambakan anaknya tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berprestasi dan bermoral. 

Maka, hendaklah orang tua memberikan pengasuhan dan pendidikan 

sebaik-baiknya kepada anak-anak melalui pembiasaan sejak usia dini.  
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Pada umumnya anak-anak suka memakan apa saja yang menurut 

mereka menarik ataupun enak. Oleh karena itulah orang tua harus 

memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anaknya haruslah 

mengandung asupan gizi yang dibutuhkan tubuh sehingga dapat 

berfungsi secara normal dengan mengenalkan anak sejak dini pada 

produk-produk makanan yang halal, baik dan boleh dimakan. 
7
 

Memberi pengertian dengan menjelaskan halal haram mungkin belum 

bisa dimengerti oleh anak usia dini, namun setiap orang tua pasti 

memilliki cara tersendiri dalam membentuk moral anak untuk bisa 

memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang halal dan 

haram, mana yang boleh dikonsumsi dan mana tidak diperbolehkan 

melalui bentuk yang lebih sederhana dan mudah diingat. 
8
 

Berdasarkan data dari 10 keluarga Muhammadiyah di desa Paciran 

didapatkan 8 keluarga menanamkan kesadaran halal pada anak sejak dini, 

diantaranya : Bapak Arifuddin Soni dan Ibu Nadhifatun Sholihah, Bapak 

Agus Wahyu Winarto dan Ibu Zuhaliyah, Bapak Rosyad Nurdin dan Ibu 

Maskurotin Azizah, Bapak Agus Sholihun dan Ibu Malina Zulhana, 

Bapak Khairurrohman dan Ibu Maflahah, Nur Rofiq dan Ibu Ifadah 

                                                             
7 Adam mulyawan, “Memperkenalkan Makanan Halal Pada Anak,” diaktes 10 September 

2018, https://adammulyawan.com/memperkenalkan-makanan-halal-pada-anak. 
8 Ruli Retno Mawarni, “Tips Mengajarkan Makanan Halal Pada Anak Sejak Dini,” diaskses 

10 September 2018, https://ruliretno.com/tips-mengenalkan-makanan-halal-pada-anak.html. 
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Sulhah, Herman Safanta dan Ibu Li’anatul Fitriyah, Bapak Luqman dan 

Ibu Himmatul Hasniyah.
9
 

Menurut mereka, “menanamkan kesadaran makanan halal kepada 

anak sangat penting. Tidak hanya untuk kesehatan tubuh anak, tetapi 

juga berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak. Selain itu, dalam 

menanamkan kesadaran halal kepada anak, akan membentuk moral dan 

karakter dalam pribadi anak. Bukan hanya untuk saat ini tetapi juga 

masa depan anak dikemudian hari.”
10

  

  

Sedangkan 2 keluarga diantaranya, Bapak Anif Musha dan Ibu 

Fathiyah, Bapak Rifki T. Saiga dan Ibu Titik Khomsyiyah memilih tidak 

menerapkan dalam menanamkan kesadaran makanan halal pada anak. 
11

                                      

Menurut Bapak Anif Musa, “setiap orang tua pasti memberikan 

makanan yang Halal dan Thoyyib untuk anak-anaknya. Apa yang 

orangtua makan pasti juga dimakan oleh anak tanpa harus 

mengenalkannya. Secara tidak langsung, anak sudah memahami sendiri 

dari hasil apa yang dikonsumsi dan diberikan oleh orang tua. Terlebih 

lagi sudah didukung dengan mata pelajaran di sekolah, seperti fiqih 

mengenai Halal Haram makanan”.
12

 

 

Dan menurut Ibu Titik Khomsiyah “karena tidak semua anak 

cenderung kepada makanan. Ada yang lebih cenderung kepada mainan, 

buah-buahan, dan lain-lain. Apalagi kebanyakan sekolah di desa 

Paciran saat ini, khususnya Taman Kanak-Kanak (TK), pedagang 

keliling sudah tidak diperbolehkan berjualan di depan sekolah.  Dari 

sekolah memang tidak dibiasakan membeli makanan di luar dengan 

menerapkan sistem konsumsi bergilir. Jadi, yang mengelola konsumsi 

untuk anak adalah wali murid sendiri secara bergantian. Itupun, 

makanannya harus makanan yang benar-benar bukan snack. Misalnya, 

buah-buahan, risoles, donat, dan lain-lain yang sudah jelas 

kehalalannya”. 
13

 

 

Namun, berdasarkan data dari 10 keluarga Muhammadiyah di Paciran 

didapatkan bahwa mengenai mengajak anak-anak mengikuti seminar atau 

                                                             
9   Hasil Observasi Model Penanaman Kesadaran Makanan Halal pada Anak di 10 Keluarga 

Muhammadiyah Paciran, 29 Agustus – 19 September 2018 
10  Ibid 
11

  Ibid 
12   Wawancara dengan Anif Musa di Paciran-Lamongan, tanggal 29 Agustus 2018. 
13  Wawancara dengan Titik Khomsiyyah di Paciran-Lamongan, Tanggal 19 September 

2018. 
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pameran tentang produk halal, mengikuti perkembangan info halal, dan 

mengenalkan ayat dan hadits tidak diterapkan. Karena memang baik dari 

desa Paciran sendiri tidak pernah mengadakan acara pameran seminar 

produk halal. Dan menurut mereka pendidikan dari orang tua dan sekolah 

sudah cukup didapatkan oleh anak.
14

  

Adapun, mengenai perkembangan info halal mereka juga tidak 

mengikutinya. Menurut mereka, kalaupun ada perkembangan mengenai 

halal secara tidak langsung pasti akan diinformasikan melalui media, 

baik melalui Koran, TV, laman web, dan lain-lain. Sedangkan untuk 

mengenalkan makanan halal dan haram melalui dalil-dalil al-Qur’an dan 

Hadits, menurut mereka belum saatnya untuk diterapkan. Mengingat usia 

anak-anak yang masih terlalu dini.
15

  

2. Penjelasan Logo Makanan 

Sama halnya 8 Keluarga Muhammadiyah di atas, dalam upaya 

menanamkan kesadaran makanan halal pada anak, orang tua akan 

memberikan pendidikan berkaitan dengan logo makanan. Seperti 

mengenalkan logo makanan halal, dan mengenalkan memperlihatkan 

poster/gambar makanan haram.  

Menurut Ibu Li’anatul Fitriah dan Ibu Ifadah Sulhah Sulhah, “ketika 

belanja bersama anak, baik di toko, pasar ataupun di supermarket tidak 

lupa mengenalkan kepada anak mengenai logo halal yang berada di 

bawah pojok kemasan setiap kali memilih makanan kemasan. Misalkan, 

anak memilih makanan yang tidak terdapat logo halal. Maka orang tua 

                                                             
14  Hasil Observasi Metode Penanaman Kesadaran  Makanan Halal Pada Anak di paciran, 

25 Agustus – 10 September 2018 
15  Ibid 
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akan menjelaskan bahwa makanan tersebut tidak boleh dibeli dan 

mengalihkannya ke makanan yang lain.”
 16

 

 

 

Menurut Bapak Arifuddin Soni, “ketika anak ingin dibelikan makanan 

atau minuman pasti membawa serta anak. Selain beli makanan atau 

minuman yang dibutuhkan juga supaya anak mengetahui dan memahami 

mana saja makanan dan minuman yang boleh dibeli dan tidak boleh 

dibeli”.
17

 

 

Selain mengenalkan mengenai logo halal dalam bungkus kemasan, 

mereka juga mengenalkan dan menjelaskan makna dan maksud 

gambar/poster tentang makanan atau barang haram yang mereka temui 

baik ketika jalan-jalan, belanja, maupun ketoka menonton TV. 

Sesuai Pernyataan Ibu Himmatul Hasniyah, “anak ketika melihat 

sesuatu yang menurutnya memiliki kemasan menarik pasti minta 

dibelikan. Terlebih ketika belanja di Supermarket dan tidak sengaja 

menemui gambar makanan haram. Sudah menjadi tugas orang tua 

menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa bukan hanya ada makanan 

halal tetapi juga ada makanan haram. Bahwa makanan-makanan yang 

haram tidak boleh dibeli apalagi dikonsumsi karena dapat mengganggu 

kesehatan. Dengan begitu, anak akan mewaspadai dari makanan 

haram.
18

 

 

Begitupun menurut Bapak Rosyad Nurdin, Agus Sholihun, dan Agus 

Wahyu Winarto, “hal paling sering dalam mengenalkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan makanan halal adalah ketika jalan-jalan bareng 

keluarga dan ada poster tentang barang haram, seperti narkoba. Dari 

situlah orang tua menjelaskan maksud dari poster tersebut. Seperti, 

gambar yang ada diposter tersebut adalah makanan haram dan tidak 

boleh dimakan. Jika kamu makan nanti akan mabuk dan seperti orang 

gila.
19

 

                                                             
16  Wawancara dengan Li’anatul Fitriyah dan Ifadah Sulhah di Paciran-Lamongan, Tanggal 

19 September 2018. 
17  Wawancara dengan Arifuddin Soni di Paciran-Lamongan, Tanggal 29 Agustus 2018. 
18 Wawancara dengan Himmayatul Hasniyah di Paciran-Lamongan, Tanggal 19 September 

2018. 
19 Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Agus Sholihun, dan Agus Wahyu Winarto di 

Paciran-Lamongan, Tanggal 19 September 2018. 
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Adapun menurut Bapak Khoirurrohman, “dalam mengenalkan logo 

halal tidak harus ketika belanja. Mengenalkan logo halal juga dapat 

melalui gambar-gambar, seperti poster tentang makanan-makanan halal 

yang biasanya dipakai anak kecil belajar atau TV. Biasanya di TV ada 

iklan, seperti kopi Luwak kan nada logo halalnya jadi bisa dijelaskan. 

Terus kalau iklan mengenai barang yang kurang baik untuk dikonsumsi 

misalkan rokok, juga dijelaskan kalau jika mencobanya akan membuat 

sesak nafas, dan lain sebagainya.”
20

 

3. Penjelasan Kandungan Makanan 

   Kandungan makanan tidak kalah penting untuk dikenalkan kepada 

anak. Metode ini bertujuan untuk mengajari serta membiasakan anak-

anak sejak dini untuk mengamati setiap kandungan makanan yang 

terdapat dalam bungkus kemasan.  

Berdasarkan data yang didapatkan, sama halnya dengan mengenalkan 

logo halal, orang tua juga menjelaskan, bahan-bahan yang terkandung 

dalam makanan, menunjukkan makanan haram ketika belanja, dan 

menanamkan kehalalan melalui cara mendapatkannya. 

Seperti Bapak Arifuddin Soni, Ibu Ifadah Sulhan dan Ibu Li’anatul 

Fitriyah. “ketika belanja bersama anak, selain mengenalkan makanan 

halal juga menjelaskan kandungan makanan yang terdapat dalam 

kemasan. Hal ini bertujuan untuk membiasakan anak untuk lebih 

berhati-hati sebelum mengkonsumsi setiap makanan.”
21

 

 

Menurut Bapak Agus Sholihun, “penting juga menjelaskan ke anak 

bahwa bukan hanya ada makanan halal, tetapi juga terdapat makanan 

dan minuman haram. Misalkan ketika belanja di supermarket, pasti ada 

dijual daging babi. Dari situ dijelaskan dari tekstur, warna daging babi 

seperti apa. Kemudian dibandingkan dengan daging sapi, bedanya dari 

mananya saja. Karna pasti ada perbedaannya. Jadi bukan hanya 

dijelaskan secara teori tetapi juga praktik.”
22

 

 

                                                             
20

  Wawancara dengan Khoirurrohman di Paciran-Lamongan, Tanggal 19 September 2018. 
21

  Wawancara dengan Arifuddin Soni, Ifadah, dan Li’anatul Fitriah  di Paciran-Lamongan,  
22  Wawancara dengan Agus Sholihun di Paciran-Lamongan. 
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Status kehalalan makanan sendiri bukan hanya berdasarkan logo halal 

dan kandungan makanannya, tetapi juga darimana makanan tersebut 

diperoleh. Karena kehalalan suatu makanan apabila diperoleh dengan 

cara yang tidak halal akan mempengaruhi kehalalannya. Kebanyakan 

orang tua akan menerapkan menanamkan kehalalan makanan melalui 

cara memperolehnya ketika kegiatan makan bersama anak.  

Misalnya menurut Bapak Choirurrohman dan Agus Wahyu W,  dan 

Rosyad Nurdin, “ketika makan bersama akan ada seperti ayam, telur, 

tahu, tempe, ikan, dll. dari situ dapat dijelaskan bahwa makanan tersebut 

halal hukumnya karena dibeli dengan uang kita sendiri. Kalau makanan 

tersebut yang dimakan hasil dari kita mencuri maka makanan tersebut 

akan haram untuk dimakan dan akan mendapat dosa. ”
23

 

 

Bisa juga sesuai pernyataan Ibu Himmatul Hasniyah, “ketika anak 

berangkat sekolah, biasanya sering membawakan bekal untuk makan 

siang. Sambil memberikan bekal tidak lupa menjelaskan kepada anak 

bahwa nanti ketika di sekolah ada makanan milik teman, tidak boleh 

mengambilkannya karena bukan haknya dan sudah punya makanan 

sendiri. Kalaupun nanti menginginkan makanan seperti itu, ketika 

pulang sekolah bilang ke orang tua minta dibelikan atau dibuatkan.
24

 

 

Selanjutnya mengenai pertimbangan makanan yang diberikan oleh 

orang tua kepada anak, pasti harus benar-benar halal. Namun, 

berdasarakan 10 keluarga Muhammadiyah di paciran untuk masalah 

makanan seperti makanan ciki-ciki, minuman ale-ale, dan lain 

sebagainya. Orang tua tidak membiasakan anaknya mengkonsumsi 

makananan dan minuman tersebut. Menurut mereka makanan dan 

                                                             
23

 Wawancara dengan Khoirurrohman, Agus Wahyu Winarto, dan Rosyad Nurdin di 

Paciran-Lamongan. 
24 Wawancara dengan Himmayatul Hasniyah di Paciran-Lamongan.  



58 
 

 

minuman tersebut kurang baik untuk kesehatan anak, terlebih ketika 

dikonsumsi secara terus menerus.
25

 

 

C. Analisa Metode Penanaman Kesadaran Makanan Halal pada Anak 

Dalam hal pendidikan tentang makanan halal pada anak, ditempatkan 

pada fungsi dan peran keluarga. Karena peran keluarga sebagai  pendidik 

utama dalam memberikan pendidikan dan juga memiliki fungsi strategis  

dalam pembentukan nilai yang berhubungan langsung dengan keyakinan 

akan kesadaran hukum. Dengan demikian pendidikan mengenai halal 

haramnya makanan dalam keluarga merupakan hal yang serius untuk 

dilaksanakan.  

Pendidikan untuk menanamkan kesadaran sendiri harus dimulai sejak 

usia dini. Karena bersifat menentukan bagi kehidupan mereka dikemudian 

hari. Apabila seorang anak sudah menerima pendidikann dan pembiasaan 

makanan halal yang diberikan dengan sabar dan teliti oleh orang tuanya, 

maka anak tersebut telah dilengkapi dengan kekuatan moral untuk 

menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang akan dijumpainya dikemudian 

hari. Sebaliknya, apabila seorang anak tidak diberikan pendidikan dan 

pembiasaan sama sekali tentang makanan halal, maka pengaruh-pengaruh 

negatif akan menimpa masa pertumbuhan sampai anak tersebut menjadi 

dewasa. 

                                                             
25  Hasil Observasi Metode Penanaman Kesadaran  Makanan Halal Pada Anak di paciran. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari 10 keluarga Muhammadiyah di Paciran, 

8 keluarga diantaranya Bapak Arifuddin Soni dan Ibu Nadhifatun Sholihah, 

Bapak Agus Wahyu Winarto dan Ibu Zuhaliyah, Bapak Rosyad Nurdin dan 

Ibu Maskurotin Azizah, Bapak Agus Sholihun dan Ibu Malina Zulhana, 

Bapak Khairurrohman dan Ibu Maflahah, Nur Rofiq dan Ibu Ifadah Sulhah, 

Herman Safanta dan Ibu Li’anatul Fitriyah, Bapak Luqman dan Ibu 

Himmatul Hasniyah memilih untuk menerapkan dalam menanamkan 

kesadaran makanan pada anak sejak usia dini. 

Sedangkan 2 kelurga diantaranya Bapak Anif Musha dan Ibu Fathiyah, 

Bapak Rifki T. Saiga dan Ibu Titik Khomsyiyah memilih tidak menerapkan 

dalam menanamkan kesadaran makanan halal pada anak sejak usia dini.  

Adapun yang dimaksud dengan usia dini adalah masa anak-anak sebelum 

ia tumbuh dewasa  yaitu sebelum usia 12 (Dua Belas) tahun.:
26

 Dimana anak 

mengalami perubahan psikis dan perkembangan indera yang terbesar. Masa 

dimana anak mulai mengenal siapa dirinya dan mulai mengenal hubungan 

antara dirinya dengan orang lain. Orang barat biasanya menyebutnya dengan 

masa Trotz yaitu masa dimana anak mulai menunjukkan kecenderungan 

untuk keras kepala, suka menolak perintah, atau saran-saran dari orang lain. 

27
 

Upaya penanaman kesadaran makanan halal pada anak oleh orang tua 

berhubungan langsung dengan kesadaran hukum. Dilihat dari terpenuhinya  

                                                             
26  Ahmad Yani,, Pendidikan Agama Pada Anak Oleh Orang Tua : Tinjauan Psikologi 

Islam,” JIA Vol. XIV No. 01 (Juni 2013) : 35-36. 

 
27 Ibid 
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beberapa faktor kesadaran hukum, yaitu a. Pengetahuan tentang ketentuan 

hukum. Orang tua mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dalam membeli 

makanan halal, seperti memilih makanan berlogo halal, melihat kandungan 

makanan terlebih dahulu dalam kemasan, dll. b. Pengakuan terhadap 

ketentuan hukum. Orang tua memahami dan mengakui isi dan tujuan dari 

pentingnya menanamkan kesadaran makanan pada anak c. Penghargaan 

terhadap ketentuan hukum. reaksi yang ditampilkan oleh orang tua 

mengenai sejauh mana orang tua dalam menerima suatu ketentuan hukum. 

menanamkan kesadaran makanan halal kepada anak atau mungkin tidak 

menanamkannya. dan d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum.  terkait 

tentang ketaatan orang tua terhadap ketentuan hukum, yaitu patuh dengan 

menerapkan penanaman kesadaran makanan halal kepada anak. sesuai dari 

data 10 keluarga Muhammadiya di Paciran, diantaranya 8 keluarga 

mematuhi ketentuan hukum dan 2 keluarga Muhammadiyah memilih tidak 

patuh terhadap ketentuan hukum. 

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada orang tua yang 

tidak patuh terhadap ketentuan hukum sendiri dapat dilakukan dengan 1 cara, 

yaitu Preventif. Sama halnya melakukan pembinaan terhadap pengusaha 

supaya mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

Orang tua juga seharusnya tidak hanya memiliki pengetahuan tentang 

ketentuan hukum dan memberikan pengakuan terhadap ketentuan hukum, 

tetapi juga harus memiliki kesadaran hukum dengan menanamkan kesadaran 

makanan halal pada anak. 
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Ditinjau dari hukumnya, pemerintah telah mengeluarkan UU No.33 

tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang berkewajiban 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat muslim dalam hal makanan 

halal. untuk itu, UUJPH tidak akan efektif jika proses kesadaran tentang 

makanan halal tidak tertransfer dengan baik kepada generasi muda. 

Kesadaran hukum tentang makanan halal tidak akan tertransfer dengan baik 

kepada anak-anak jika orang tua tidak menanamkan kesadaran makanan 

halal kepada anak.  

 

D. Budaya Yang Terbentuk Dari Metode Penanaman Kesadaran 

Makanan Halal Kepada Anak 

Setiap orang tua pasti menyadari bahwa setiap anak pasti memiliki 

keunikan tersendiri dan berkembang dengan tahapan yang berbeda-beda. 

Dalam upaya memberikan pendidikan mengenai bagaimana ciri suatu 

makanan yang halal serta layak di konsumsi, tidak serta merta anak secara 

gamblang dapat menerimanya.  

Oleh karena itu, akan muncul berbagai tahapan dari pribadi anak sebelum 

akhirnya dapat memahami akan pentingnya makanan halal. Artinya anak-

anak sekarang ini sudah dapat membedakan mana yang makanan yang ada 

logo Halal mana yang tidak, mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang 

tidak boleh dikonsumsi. walaupun harus melalui beberapa tahapan, 

diantaranya, Rewel Ketika Keinginannya Tidak Dipenuhi. Biasanya anak 
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akan cenderung menangis atau merajuk guna mendapatkan simpati dari 

orang tuanya untuk menuruti kemauannya. 

Menurut Ibu Titik Khomsiyah, “Kebanyakan orang tua, karena merasa 

tidak tega melihat anaknya menangis, mereka akan menuruti setiap 

keinginan anaknya. Namun secara tidak langsung, hal tersebut akan 

menjadi senjata bagi anak untuk mendapatkan simpati orang tuanya ketika 

tidak dipenuhi keinginannya. Dan itu akan terus menerus dilakukan.”
28

 

 

“Lain halnya ketika anak merajuk, orang tua tidak langsung menuruti 

setiap keinginan anak. Bukan berarti orang tua pelit tidak mau memenuhi 

kebutuhan anak atau karena ekonomi ekonomi bermasalah, akan tetapi 

setiap orang tua pasti memiliki standart sendiri untuk memberikan makanan 

kepada anak. hal tersebut juga dapat melatih moral anak dalam membentuk 

karakter dengan mengenalkan kepada anak pola hidup sederhana. Karena 

apabila setiap keinginan anak dipenuhi terus menerus, akan mempengaruhi 

karakter anak, boros misalkan.” Lanjutnya.
29

  

 

Selain itu, anak akan mulai memahami dengan meminta bukti real. 

Maksudnya, anak mulai memahami apa yang disampaikan oleh orang tua. 

akan tetapi, anak membutuhkan bukti nyata sebagai alasan kenapa makanan 

atau minuman tersebut tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. 

Contoh kasus dari Bapak Arifuddin Soni, “dari produk cina masih 

banyak makanan yang belum ada label Halal. Saat itu ada kerabat memberi 

oleh-oleh dari Singapura, mie Samyang yang sudah berlabel Halal. 

Beberapa hari kemudian, anak minta dibelikan lagi dan dan dibelikan 

disalah satu toko. Kebetulan di toko tersebut tidak tersedia mie samyang 

karena memang dari toko tersebut tidak menerima atau memasukkan 

produk yang belum ada label halal”. Artinya mie samyang ada beberapa 

versi.
30

  

 

                                                             
28  Wawancara dengan Titik Khomsiyyah di Paciran-Lamongan. 
29  Ibid 
30  Wawancara dengan Ariffudin Soni’ di Paciran-Lamongan. 
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Setelah melalui tahapan-tahapan dalam upaya penanaman kesadaran 

makanan halal pada anak, akan muncul budaya yang terbentuk dari pribadi 

anak, antara lain : 

1.  Muncul Sikap Kritis dari Anak. 

Memiliki rasa ingin tahu yang besar adalah anugerah yang diberikan 

oleh Tuhan. Rasa ingin tahu merupakan rasa penasaran yang sangat besar 

untuk mengeahui satu hal yang sedang dieksploitasi dan dapat menjadi 

motivasi internal yang sangat kuat dari seseorang untuk mendapatkan dan 

mengetahui apa yang diinginkan. Rasa penasaran juga menjadi satu cara 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas seseorang.
31

  

Oleh karena itu, orang tua yang memiliki anak dengan rasa penasaran 

yang sangat tinggi, hanya tinggal mengarahkan untuk bisa menemukan 

rasa penasarannya. Anak akan belajar dengan kesadaran dan rasa suka 

dalam belajar. Jika orang tua mampu mengarahkan rasa ingin tahu 

kepada hal-hal yang positif, sifat tersebut akan menjadi keuntungan bagi 

orang tua. namun sebaliknya, jika rasa ingin tahu tersebut digunakan 

untuk hal-hal yang negatif, maka sifat tersebut bisa menjadi boomerang 

untuk orang tua.
32

 

                                                             
31  Ronald Sembiring, “Rasa Penasaran, Rahasia Membuat Belajar Anak Menjadi 

menyenangkan,” diakses 9 Oktober 2018, https://bacakilat.com/rasa-penasaran-rahasia-membuat-

belajar-anak-menjadi-menyenangkan. 
32  Noni Sitinjak, “Anak Cerdas Punya Rasa Ingin Tahu Yang Besar, Ini Manfaat Anak 

Memiliki Rasa Ingin Tahu dan Cara Praktis Merangsang Keingintahuan Anak,” diakses 9 Oktober 

2018, http://sayangianak.com/anak-cerdas-punya -rasa-yang-besar-ini-manfaat-anak-memiliki-

rasa-ingin-tahu-dan-cara-praktis-merangsang-keingintahuan-anak/ 

http://sayangi/
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 Terlebih lagi, pengetahuan atau ilmu tidak hanya didapatkan dari 

orang tua maupun sekolah. Tetapi juga dapat diperoleh dari lingkungan, 

seperti tetangga maupun teman, khususnya mengenai edukasi halal 

haram makanan.  

Biasanya rasa ingin tahu tersebut dimulai dari, “bu, kenapa saya harus 

makan ini dan tidak boleh makan itu?” atau “bu, kenapa saya tidak boleh 

makan ini, sedangkan teman saya boleh makan?” dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hal tersebut sudah mmenjadi kewajiban bagi orang tua 

untuk mengarahkan rasa ingin tahu anak dengan menjawab setiap 

pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami tanpa menutupi apapun 

dari anak. 

2. Selektif dalam Memilih Makanan 

Setelah ditanamkan mengenai makanan halal oleh orang tua, anak 

akan mulai terbiasa dengan pola makanan yang diberikan dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak juga mulai memahami 

bagaimana seharusnya bersikap ketika membeli makanan atau minuman 

kemasan dengan lebih selektif dalam memilih makanan. 

Contoh kasus dari Himmatul Hasniyah“ketika di sekolah anak tanpa 

pengawasan dari orang tua. Biasanya anak akan tertarik ketika melihat 

teman-temannya membeli makanan.  Dari sinilah mental anak mulai 

teruji, apakah anak akan menuruti rasa tertariknya atau menerapkan 

apa yang sudah ditanamkan.  Ternyata anak melihat dulu apakah yang 

dibeli oleh teman-temannya ada label halal atau tidak. dan anak lebih 

memilih membeli makanan lain ketika makanan tersebut tidak terdapat 

label halal.”
33

  

 

                                                             
33  Wawancara dengan Himmatul Hasniyah di Paciran-Lamongan. 
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3. Lebih Senang Makanan Rumahan atau Buah-Buahan

Pada dasarnya anak-anak tidak hanya cenderung makanan kemasan, 

ada juga anak yang lebih cenderung ke makanan rumahan, buah-buahan, 

ataupun mainan.  

Seperti halnya contoh kasus dari Ibu Titik Khomsiyah, “kalau untuk 

makanan kemasan tidak begitu tertarik, karena memang dari kecil tidak 

dibiasakan beli makanan diluar. Kebiasaan sehari-hari, kalau ada buah 

segala macam buah anak suka. Apalagi kalau buah dipotong kecil-kecil, 

ditaruh garpu. Anak sudah diam di rumah tidak minta keluar untuk beli 

jajan.”
34

 

Sama halnya contoh dari Ibu Titik Khomsiyah, Ibu Ifadah Sulhan juga 

menyatakan bahwa, “dari kecil anak juga dibiasakan makanan makanan 

cepat saji, seperti bubur sun, dll. Dan dari kecil memang sudah 

dibiasakan makan makanan rumahan, terlebih ikan laut. Sampai 

sekarang pun, sama semua jenis ikan laut paling dia suka. Jadi tidak 

terlalu khawatir terhadap makanan-makanan cepat saji dalam 

kemasan.”
35

 

Dari berbagai budaya yang terbentuk  di atas, dapat diketahui bahwa 

moral dan karakter anak mulai terbentuk dalam pribadi anak. Dengan 

begitu, anak akan terbiasa mewaspadai  makanan/zat yang terdapat dalam 

kandungan makanan dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif 

dikemudian hari.  

34
 Wawancara dengan Titik Khomsiyah di Paciran-Lamongan. 

35  Wawancara dengan Ifadah Sulhan di Paciran-Lamongan. 


