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ABSTRAK 

Memiliki anak merupakan anugerah tersendiri bagi orang tua, 

maka dari itu keberadaan anak dinilai sangat penting karena 

sebagai penerus keturunan dan juga asset bagi keluarga. Di 

Wilayah Dusun Mijil Desa Grogol kecamatan Sawoo masih 

banyak dijumpai keluarga pemilik anak lebih dari tiga. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh sosial, budaya dan agama, selain itu 

juga oleh pemikiran individu terkait pola perlindungan anak. 

Pemikiran dan perspektif antara satu orang dengan yang lain 

berbeda. Pola perlindungan anak pada masyarakat pinggiran 

tergolong sederhana, seperti memberikan makanan yang 

bergizi, memberikan tempat tinggal yang seadanya tapi 

nyaman dan memberikan pendidikan minimal wajib belajar 

Sembilan tahun. Dari uraian tersebut, menarik diteliti tentang 

Bagaimana pandangan masyarakat dusun mijil Desa Grogol 

terhadap “keyakinan” banyak anak banyak rejeki ? dan  

Bagaimana perlindungan anak pada masyarakat pinggiran di 

Dusun Mijil Desa Grogol dalam perspektif UUPA? Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi 

pengetahuan. Sosiologi pengetahuan memandang ketika 

seseorang berfikir maka dikatakan bahwa ia tidak 

memunculkan pikiranya sendiri, akan tetapi meneruskan 

pikiran yang ada sebelumnya, keberadaan individu di satu sisi 

menemukan keadaan yang sudah jadi, akan tetapi di sisi lain 

menemui pola pemikiran yang terbentuk sebelumnya. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: keyakinan banyak 

anak banyak rejeki yang terjadi di Dusun Mijil Desa Grogol 

merupakan hasil dari pemikiran orang-orang terdahulu dari 

proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi, sehingga 

keyakinan banyak anak banyak rejeki mampu mempengaruhi 

dan memotivasi pikiran serta cara pandang masyarakat Dusun 

Mijil terhadap keberadaan anak yang membawa rejeki atau 

keberkahan bagi keluarga.  
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ABSTRACT 

 

Having children is a gift in itself for parents, therefore the 

existence of children is considered very important because it is 

a successor to the offspring and is also an asset to the family. 

In the area of Mijil Hamlet, Grogol Village, Sawoo Subdistrict, 

there are still many families with more than three children. 

This is influenced by social, culture and religion, as well as 

individual thoughts regarding child protection patterns. The 

thoughts and perspectives are different from one person to 

another. The pattern of child protection in rural communities is 

relatively simple, such as providing nutritious food, providing 

adequate but comfortable accommodation and providing a 

minimum of nine years of compulsory education. From this 

description, it is interesting to research about how do the 

people of the Grogol village mijil village see the “belief” that 

many children have a lot of luck? and How is child protection 

in rural communities in Dusun Mijil, Grogol Village from the 

perspective of UUPA? The theory used in this research is the 

sociological theory of knowledge. The sociology of knowledge 

views that when a person thinks it is said that he does not bring 

up his own thoughts, but continues his previous thoughts, the 

existence of the individual on the one hand finds a ready-made 

state, but on the other hand encounters pre-formed thought 

patterns. From the results of this study it can be concluded: the 

belief of many children, a lot of fortune that occurs in Mijil 

Hamlet, Grogol Village is the result of previous people's 

thoughts from the process of externalization, objectivation and 

internalization, so that the belief of many children has a lot of 

fortune able to influence and motivate people's thoughts and 

perspectives. Dusun Mijil hamlet towards the existence of 

children who bring fortune or blessings to the family. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

       Kondisi masyarakat lingkungan pedesaan di Indonesia 

pada umumnya masih memegang teguh budaya dan adat 

istiadat nenek moyang. Pola hidup sederhana, semangat gotong 

royong dan saling membantu antar sesama warga masih sangat 

kental mewarnai aktifitas kehidupan warga sehari-hari. 

Kehidupan sosial bermasyarakat yang hidup rukun dan damai 

ini dipengaruhi oleh kontruksi sosial budaya yang masih 

dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di lingkungan 

pedesaan. 

       Pola hidup gotong royong dan saling menjaga satu sama 

lain adalah kunci pokok dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu masyarakat juga sangat menghargai alam lingkungan 

sekitar dan menjaga kelestarian alam. Sehingga tidak terjadi 

perubahan sosial yang signifikan di wilayah tersebut dalam 

kurun waktu yang lama. Sebagaimana teori Perubahan Sosial 

yang disampaikan Hawley (1979: 787) dalam Piort Sztompka 
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dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial mengatakan bahwa, 

“Perubahan Sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang 

dari system sosial sebagai satu kesatuan”.
1
  

Perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu (1) 

perbedaan, (2) pada waktu yang berbeda, (3) diantara sistem 

sosial yang sama.
2
 Sebagaimana yang terjadi di Dusun Mijil 

desa Grogol tidak terdapat perbedaan/perubahan sosial yang 

mencolok di wilayah tersebut dalam tata cara kehidupan 

bermasyarakat sekalipun dalam kurun waktu yang berbeda 

dalam sistem sosial yang sama. Hal inilah yang menjadikan 

kehidupan sosial bermasyarakat di pedesaan tidak mudah 

terpengaruh dengan budaya yang datang dari luar.  

Manusia, masyarakat dan kebudayaan berhubungan 

secara dialektik yaitu saling berdampingan dan berinteraksi 

menciptakan dan meniadakan. Ketiganya ada bersama-sama, 

berimpit saling berkaitan satu dengan yang lain untuk 

menciptakan relasi makna.
3
 Sama halnya yang terjadi dalam 

kehidupan sosial masyarakat Dusun Mijil, antara manusia, 

                                                           
1
 Piotr Aztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media, 

2004 ), 3 
2
 Ibid. 

3
 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama ( Bandung: Remaja Rosda Karya. 

2006), 71 
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masyarakat dan kebudayaan di wilayah tersebut saling terkait 

dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah.  

Kondisi sosial masyarakat pedesaan yang diwarnai 

dengan pola hidup gotong royong juga terjadi di lingkungan 

masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. Sebagain besar warga di wilayah 

tersebut bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pencari 

kayu bakar untuk dijual dan pedagang dengan latar belakang 

pendidikan yang bervariasi mulai dari yang tidak bersekolah 

sampai lulusan SMA. Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol 

mayoritas beragama islam dan masih memegang teguh adat 

istiadat warisan leluhur. 

Memiliki anak merupakan anugerah tersendiri bagi para 

orang tua, maka dari itu keberadaan anak dinilai sangat penting 

karena sebagai penerus keturunan dan juga asset bagi keluarga. 

Di lingkungan pedesaan keberadaan anak dipandang sangat 

perlu selain sebagai penerus keturunan keluarga juga karena 

anak dianggap bisa membantu pekerjaan orang tua.  

Adanya warga yang memiliki anggapan bahwa anak 

dapat mengurangi beban orang tua dikarenakan pola pikir 

masyarakat yang masih menganggap kelahiran anak berarti 

menambah nilai positif secara ekonomi, selain itu juga 
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memberi keuntungan secara emosional yang menjadikan hati 

menjadi damai, tenang dan bahagia.  

Keluarga adalah struktur terkecil dalam sebuah negara, 

tata kehidupan suatu negara bisa teratur dan berjalan dengan 

baik tergantung dari teraturnya keluarga yang berada pada 

negara tersebut.
4
  Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak bisa dikatakan bahagia bila manajemen keluarga 

berjalan dengan baik salah satunya dengan mengatur jumlah 

keturunan yang dimiliki, pembatasan jumlah keturunan ini 

terkait dengan beban biaya hidup yang harus ditanggung 

keluarga tersebut sehari hari seperti biaya makan, minum, 

biaya Pendidikan, biaya kesehatan dan lain lain. Mensikapi hal 

tersebut pemerintah juga telah melaksanakan program 

Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1971. Melalui program 

KB yang sudah dilaksanakan selama 20 tahun tersebut 

diharapkan pola pikir masyarakat akan berubah, dimana 

mengasuh dan mendidik anak dengan baik jauh lebih penting 

dari pada menambah jumlah anak.
5
 

                                                           
4
 Riyanti, Agnes Widanti, and Alma Lucyati, “Ketentuan Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 

Berdasarkan Asas Perikemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia,” SOEPRA 

2, no. 2 (2016): 204–16, https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.823. 
5
 Fazidah A Siregar,“Pengaruh Nilai dan Jumlah Anak Pada Keluarga 

Terhadap Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS),” Digital 

Library, 2003, 7. 
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Sebagian masyarakat masih menganut nilai-nilai yang 

menyatakan “Banyak anak banyak rezeki” dan mempunyai 

persepsi yang berbeda-beda tentang jumlah anak yang di 

miliki. Dengan kata lain “Banyak anak banyak rezeki” yang 

mereka pikirkan bukan soal matematika dengan management 

perhitungan tiap kali ada kelahiran, akan tetapi setiap kelahiran 

anak juga mempunyai rezeki yang menyertainya. 

Anak mempunyai nilai tertentu bagi orang tua. Anak 

yang diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi orang tua memiliki 

nilai tertentu serta menuntut dipenuhinya beberapa konsekuensi 

atas kehadirannya. Latar belakang sosial yang berbeda tingkat 

pendidikan, kesehatan, adat istiadat atau kebudayaan suatu 

kelompok sosial serta penghasilan atau mata pencaharian yang 

berlainan, menyebabkan pandangan yang berbeda mengenai 

anak.  

Pandangan sebagian orang tua tentang jumlah anak ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sosial, budaya 

dan agama. Selain itu juga dipengaruhi oleh pemikiran masing-

masing individu terkait pola perlindungan anak. Karl Manheim 

dalam bukunya Ideologi dan Utopia menyebutkan bahwa 

pemikiran antara satu orang dengan yang lain berbeda, 

demikian pula perspektifnya, ini sangat menentukan pola pikir 
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terkait kehidupan dari individu yang bersangkutan, lingkungan 

sosial dan tata kehidupan bermasyarakat.  

Dadang Kahmad mengutip dari Peter L Berger dalam 

bukunya Sosiologi Agama mengatakan bahwa, hubungan 

manusia dengan masyarakat merupakan suatu proses dialektis 

yang terdiri atas tiga momen yaitu: eksternalisasi, objektivasi 

dan internalisasi.
6
  

Melalui eksternalisasi, manusia mengekspresikan 

dirinya dengan membangun dunianya. Selain itu pengalaman 

dan pengetahuan serta kepentingan juga ikut berperan 

membentuk keyakinan dan kelangsungan hidup masyarakat.
7
 

Oleh karena itu masih banyak keyakinan atau pemahaman-

pemahaman di daerah pinggiran yang merupakan warisan atau 

peninggalan leluhur mereka yang masih dipegang dan diyakini. 

Salah satunya keyakinan banyak anak banyak rezeki. 

Keyakinan banyak anak banyak rezeki masih ada dan 

berlaku di daerah pinggiran karena di daerah tersebut tidak 

terjadi perbedaan yang signifikan atau yang mencolok dalam 

perilaku dan pola pikir masyarakat sehari-hari antara 

masyarakat meskipun dalam kurun waktu yang berbeda yaitu 

                                                           
6
 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2006), 54 
7
 Arif Budiman, Ideologi dan Utopia, Karl manheim ( Kanisius, Deresan 

Yogjakarta, 1998 ) 3 
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masyarakat terdahulu dan masyarakat sekarang dalam system 

sosial masyarakat yang sama.   

Sebagimana yang dialami oleh Prihatin, seorang ibu 

rumah tangga yang berusia 42 tahun dari Dusun Mijil Desa 

Grogol yang mempunyai sembilan orang anak. Meskipun 

mempunyai sembilan orang anak, rumah tangga Prihatin 

bahagia dan sejahtera sebagaimana keluarga yang lain yang 

mempunyai anak lebih sedikit. Terbukti kesembilan anaknya 

tetap bisa mendapatkan Pendidikan yang layak untuk ukuran di 

wilayahnya serta memberikan perlindungan yang yang sesuai 

sebagaimana termaktub dalam Undang undang Perlindungan 

anak, Hal ini sesuai dengan keterangan Prihatin dalam 

wawancara dengan peneliti, sebagaimana berikut: 

“Yugo kulo niku songo mbak…masio yugo kulo kathah 

kulo tetep bahagia, mbak, kulo tetep seneng masio anak 

kulo kathah, kulo mboten ngeluh, nggih mboten isin. 

Kulo kecukupan nggihan, mboten kirang pangan. Anak 

kulo sedoyo saget sekolah”(jawa)
8
 

(“Anak saya itu sembilan mbak, walaupun saya 

mempunyai banyak anak saya tetap bahagia mbak.., saya 

tetap senang meskipun anak saya banyak. Saya tidak 

mengeluh dan juga tidak malu. Kebutuhan saya 

terpenuhi, tidak kurang pangan dan anak saya semua bisa 

sekolah”) 

                                                           
8
 Prihatin, masyarakat “keterangan tentang jumlah anak”, Wawancara, Di 

rumahnya Mijil, 09 September 2020, Pukul 09.23 WIB. 



8 
 

 
 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Islam tidak pernah 

membatasi jumlah anak yang dilahirkan. Bahkan islam 

melarang para orang tua membunuh atau mengurangi jumlah 

anak. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur‟an surat Al 

Isra‟ ayat 31, Dalam surat ini di sebutkan larangan membunuh 

anak karena takut miskin, Allah yang akan memberikan rezeki 

kepadanya, islam juga melarang untuk membunuh anak karena 

termasuk dosa besar, ada ayat lain yaitu surat An Nahl ayat 72 

yang menyebutkan Allah memberikan kepada manusia istri 

istri, anak anak dan cucu cucu serta rezeki rezeki yang baik 

untuk mereka. 

Berdasarkan paparan data data tersebut, menarik sekali 

menganalisis tentang Pemeliharaan anak pada masyarakat 

pinggiran di kaitkan dengan jumlah anak dan rezeki. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang muncul rumusan masalah 

sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Mijil Desa 

Grogol terhadap “Keyakinan” banyak anak banyak rezeki? 

2. Bagaimana perlindungan anak pada masyarakat pinggiran 

di Dusun Mijil Desa Grogol dalam perspektif UUPA? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Dusun 

Mijil terhadap “keyakinan” banyak anak banyak rezeki. 

2. Untuk menganalisa bagaimana pola perlindungan anak 

pada masyarakat pinggiran yang masih bertahan terhadap 

keyakinan banyak anak banyak rezeki di era modern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Menguak perlindungan masyarakat pinggiran terhadap 

anak dalam jumlah banyak. 

2. Untuk Pengembangan keilmuan, pengaruh jumlah anak 

terhadap rezeki. 

3. Untuk menemukan kesesuaian perlindungan anak pada 

masyarakat pinggiran dengan UUPA. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi penting dalam kajian Banyak anak 

banyak rezeki perspektif perlindungan anak pada 

masyarakat pinggiran.  

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini juga penting untuk 

dijadikan landasan pengambilan kebijakan terutama dalam 
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masalah kesejahteraan keluarga serta perlindungan yang 

menyeluruh terhadap masyarakat terutama anak pada 

masyarakat pinggiran. Selain itu diharapkan ada 

penyusunan konsep terkait perlindungan anak pada 

masyarakat desa terutama masyarakat pinggiran  sehingga 

akses terhadap hak anak terpenuhi sebagaimana mestinya. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi media yang 

menyajikan fakta dan pengetahuan tentang perlindungan 

anak pada masyarakat pinggiran, serta kaitannya dengan 

jumlah anak dan rezeki. 

 

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

Telaah penelitian terdahulu pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti 

lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya 

pengulangan materi penelitian secara mutlak, sesuai 

penelusuran peneliti bahwa belum ditemukan penelitian yang 

berkaitan dengan Pandangan Masyarakat tentang banyak anak 

banyak rezeki di Dusun Mijil Desa Grogol, akan tetapi di 

daerah lain ditemukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dianalisis oleh peneliti, antara lain: 
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Penelitian yang berjudul Kampung Keluarga 

Berencana sebagai Upaya Mengubah Paradigma Mitos 

Banyak Anak Banyak Rezeki (Nuri Novianti Afidah, 2019), 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah laju pertambahan 

penduduk Indonesia yang semakin bertambah, yang mencapai 

267 jiwa pada tahun 2019, berdasarkan fakta tersebut, dengan 

jumlah penduduk yang padat akan berpengaruh pula pada 

sandang, pangan dan papan sehingga Nuri ingin menguak 

tentang tingkat kesiapan masyarakat dengan adanya Kampung 

KB untuk mengubah paradigma tentang banyak anak banyak 

rejaki serta mitos masyarakat Kampung KB tentang banyak 

anak banyak rezeki, dengan kesimpulan yang diperoleh bahwa 

masyarakat sudah siap dengan adanya kampung KB, sementara 

itu terkait anak, secara kolektif masyarakat Mandalamekar 

masih berpedoman anak membawa rezeki atau mitos banyak 

anak banyak rezeki, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan 

mental dan ekonomi keluarga.
9
  

Artikel yang berjudul Pengaruh Nilai Dan Jumlah 

Anak Pada Keluarga Terhadap Norma Keluarga Kecil 

Bahagia dan Sejahtera oleh Fazidah A. Siregar, Dalam artikel 

                                                           
9
 Nuri Novianti Avidah, Kampung Keluarga Berencana sebagai upaya 

merubah mitos banyak anak banyakrezeki, Seminar Nasional Bahasa dan 

sastra Indonesia Sasindo Unpam, 2019. 
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ini disampaikan bahwa tujuan program keluarga berencana 

adalah menjadikan keluarga bahagia dan sejahtera, anak yang 

diumpamakan sebagai titipan Tuhan mempunyai nilai tertentu 

serta menuntut konsekwensi terpenuhinya kebutuhan atas 

kehadirannya. Anak mempunyai nilai universal, akan tetapi 

nilai anak tersebut tergantung pada latar belakang sosial, 

ekonomi, pendidikan dan budaya yang berbeda sehingga 

pendapat tentang anakpun berlainan.  

  Penelitian lain yang relevan dengan judul yang 

dianalisis oleh peneliti adalah Konsep Islam tentang Rezeki ( 

Achmad Kurniawan ), dimana yang dibahas adalah berbagai 

macam rezeki menurut perspektif Islam, dan semua konsep 

rezeki secara umum menurut Al Qur‟an dan Al Sunnah,
10

 Anak 

menurut agama sendiri adalah rezeki yang yang harus diterima 

karena kelak anak yang sholeh mampu membahagiakan kedua 

orang tuanya, bisa mendoakan mendoakan ketika sudah tiada. 

 Penelitian di Bantul, Yogyakarta dengan judul Nilai 

Anak dalam Keluarga dan Upaya Pemeliharaan Kesehatanya 

(Suatu Study Etnografi di Desa Gadingsari Kabupaten Bantul), 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana nilai anak dalam 

keluarga, yang menjadi dasar pemeliharaan kesehatan terhadap 

                                                           
10

 Achmad Kurniawan Pasmadi, “Konsep rezeki dalam Al Qur‟an” 6 

(2015): 15. 
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anak yang mereka miliki, adapun data ini diambilkan dari 

penelitian KIA dengan menggunakan pendekatan etnografi di 

Kabupaten Bantul Yogyakarta, dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa anak mempunyai nilai tersendiri bagi orang tua, anak 

diharapkan bisa membantu secara ekonomi ketika orang tua 

sudah tua, seiring perkembangan jaman anak diharapkan 

mampu bersekolah tinggi sehiungga bisa menjunjung harkat 

dan martabat serta status sosial orang tua, oleh karena itu orang 

tua selalu berupaya menjaga kesehatan anak anaknya, 

kesimpulan penelitian ini adalah anak mempunyai nilai 

ekonomi, sosial dan psikologis sehingga anak perlu di jaga 

sedemikian rupa oleh orang tua.
11

  

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu tersebut, 

peneliti belum mendapatkan penelitian tentang banyak anak 

banyak rezeki didaerah pinggiran perspektif perlindungan 

anak, sehingga untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

perlu adanya penelitian mengenai orang pinggiran terkait 

jumlah anak dan rezeki perspektif perlindungan anak, sehingga 

peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini pada 

masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo, 

                                                           
11

 Kasnodiharjo, Nilai anak dalam keluarga dan pemeliharaan kesehatanya 

(Suatu studi etnografi di Desa Gadingsari Kabupaten Bantul Yogyakarta) 

Jurnal Ekologi Kesehatan Vol. 13 No. 4, 2014. 
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alasanya karena masih didapati banyak masyarakat yang 

mempunyai anak lebih dari tiga. 

F. Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan 

yaitu memaparkan apa yang terjadi di lapangan secara detail 

untuk menemukan teori yang sesuai dengan keadaan yang 

terjadi. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan 

fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena 

tersebut. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

sosiologi dan Normatif empirik. Pendekatan Sosiologi yang 

berarti suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek 

yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan 

tersebut. Pendekatan sosiologi menyelidiki ikatan-ikatan antara 

manusia yang menguasai kehidupan itu dan mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat. Sosiologi tidak menetapkan kearah 

mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi 

petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan 

kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.  

 Sedangkan pendekatan Normatif empiris yaitu 

menggabungkan antara unsur hukum normatif yang kemudian 

digabungkan dengan penambahan data atau unsur empiris, 
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unsur data yang didasarkan atas pengalaman, penemuan, 

percobaan dan pengamatan dilapangan yang telah dilakukan.
12

 

 

G. Penentuan lokasi 

 Untuk menganalisis tentang pemahaman “keyakinan” 

dalam suatu kelompok masyarakat dibutuhkan objek penelitian 

untuk mempelajari tentang pandangan masyarakat pinggiran, 

tentang banyak anak bayak rezeki, Masyarakat pinggiran yang 

dimaksud adalah masyarakat yang berada di pinggir hutan, di 

bawah lereng gunung Mingging di pinggir Desa Grogol 

Kecamatan Sawoo yang tepatnya berada di Dusun Mijil. 

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di lingkungan 

masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol masih banyak didapati 

keluarga yang memiliki anak lebih dari tiga, sementara 

kehidupan mereka tetap bahagia dan sejahtera sesuai ukuran 

masyarakat pinggiran. 

 

H. Tehnik penggalian data 

Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

 

                                                           
12

 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode penelitian hukum normatif dan 
empiris ( Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-2 2018 ), 123. 
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1. Wawancara (interview)  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.
13

  

Bentuk wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara terarah yaitu sedikit lebih formal dan sistematik.
14

 

Wawancara ini dilaksanakan secara bebas tetapi tidak lepas 

dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada 

responden yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.   

Wawancara ini dilakukan peneliti pada warga Dusun 

Mijil Desa Grogol yang mempunyai anak lebih dari tiga, hal ini 

dilakukan selama beberapa kali, dengan kunjungan ke rumah di 

siang hari waktu mereka bersantai dan pada saat pertemuan 

kelompok yang dilakukan setiap bulan sekali karena yang 

bersangkutan peserta salah satu Bansos dari pemerintah. 

Selain itu, wawancara dilakukan juga kepada tokoh 

masyarakat, Kepala Dusun, Sesepuh dan mantan Kepala Desa 

Grogol. Dari para responden tersebut didapatkan informasi 

                                                           
13

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), 2004, 67-68. 
14

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. (Jakarta: 

Prenadamedia Group, cet. Ke-2 2015 ) 135. 
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tentang sejarah Dusun Mijil, kehidupan sosial budaya 

masyarakat Mijil pada zaman dahulu dan adat istiadat yang 

mereka yakini. 

2. Observasi  

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, 

serta pencatatan secara sistematis.
15

 sehingga data yang 

dimaksud bisa runtut. Observasi dalam penelitian ini 

menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan yang 

dilakukan secara langsung pada obyek yang diobservasi.
16

 

 

I.  Analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, 

yaitu analisis peneliti hanya sampai pada taraf deskripsi yang 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 

mudah untuk difahami dan disimpulkan. Tegasnya dengan 

mendeskripsikan “Pandangan masyarakat Dusun Mijil tentang 

banyak anak banyak rezeki” kemudian dianalisis dan untuk 

kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, 

                                                           
15

 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143. 
16

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. (Jakarta: 

Prenadamedia Group, cet. Ke-2 2015, 142. 
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sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada 

data yang diperoleh.  

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman 

adalah analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah proses-proses 

tersebut berlangsung maka tahap selajutnya adalah:  

a. Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang member kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan) adalah 

analisis data terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 
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menggambarkan pola terjadi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan suatu penemuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.
17

 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

     Pada pembahasan ini peneliti membahas dalam lima bab 

yang saling berkaitan dan merupakan kesatuan pembahasan 

yang utuh, yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan secara umum dan 

gambaran tentang penelitian ini. Sedang penyusunannya 

terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Definisi Penelitian, Telaah penelitian terdahulu, Metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsinya 

penjelasan dan pemaparan awal penulis terkait penelitian 

yang akan dilaksanakan serta maksud dan tujuan penelitian 

ini. 

2. BAB II  

    Bab ini berisi tentang Profil Desa Grogol, terdiri dari 

gambaran menyeluruh tentang karakter desa salah satunya 

                                                           
17

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 

345 
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adalah data dasar keluarga yaitu gambaran menyeluruh 

mengenai potensi dasar keluarga, penguasaan aset ekonomi 

dan sosial keluarga. 

3. BAB III 

Bab ini Berisi tentang kerangka teori, yang didalamnya 

memaparkan tentang Sosiologi pengetahuan yaitu 

Eksternalisasi, Objektifasi dan Internalisasi, bagaimana 

pandangan masyarakat Dusun Mijil tentang banyak anak 

banyak rezeki, yang didalamnya mengulas; paparan data 

lapangan, analisis data lapangan, dan sintesis. 

4.  BAB IV 

Berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana 

perlindungan anak pada masyarakat pinggiran di Dusun 

Mijil Desa Grogol perspektif Undang undang Perlindungan 

Anak, pada bab ini akan mengulas perlindungan sederhana 

terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mijil 

yang kemudian dicari kesesuaianya dengan perlindungan 

anak prespektif UUPA. 

5. BAB V 

Penutup, Bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah serta ada beberapa saran yang 

berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, 
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guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan 

diakhiri dengan penutup. 
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BAB II 

IDENTITAS MASYARAKAT DUSUN MIJIL DESA 

GROGOL KECAMATAN SAWOO 

 

 

A. Profil Desa Grogol 

1. Sejarah Dusun Mijil desa Grogol 

Desa Grogol adalah salah satu Desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Sawoo wilayah bagian timur Kabupaten 

Ponorogo yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

trenggalek. Desa Grogol adalah bagian dari wilayah 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Struktur 

pemerintahan di pimpin oleh seorang kepala desa dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a.   sebelah utara : Desa Besuki, Kec. Sambit, 

b.   sebelah barat : Desa Ngadisanan Kec. Sambit, 

c.   sebelah selatan : Desa Gajah, Kec.Sambit, 

d.   sebelah timur : Desa Tugurejo, Kec. Sawoo. 

 Luas wilayah Desa Grogol dengan luas wilayah  

1.112,85 ha. Desa Grogol terdiri dari delapan Dusun yaitu: 

Dusun Karang jati, Dusun Grogol, Dusun Klanan, Dusun 
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Kalisobo, Dusun Mijil, Dusun Pandan, Dusun Gombak. 

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Grogol 

terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, 

Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur 

Pemerintahan, Kaur Umum dan Staf pemerintah  dan delapan 

Kepala Dusun. Desa Grogol terdiri dari Sembilan belas Rukun 

Warga (RW) dan enam puluh Rukun Tangga (RT).
18

 

 Dusun Mijil merupakan salah satu Dusun yang terletak 

di sebelah timur laut Desa Grogol, tepatnya dibawah lereng 

Gunung Mijil, Dusun Mijil merupakan Dusun yang pertama 

kali di Desa Grogol, asal nama Mijil berasal dari nama Gunung 

di sebelah timur Dusun Mijil dengan istilah Puthuk
19

 Mijil 

yang berada di lereng gunung Kukusan. Di lereng gunung 

tersebut juga terdapat peninggalan sejarah, yaitu salah satu 

Telapak kaki Brotoseno di Watu Bale di utara gunung kukusan 

dan kaki satunya lagi berada di Gunung Prongos dekat Gunung 

Gajah wilayah Kecamatan Sambit. Keberadaan telapak kaki 

tersebut dikarenakan Brotoseno berlari kencang karena dikejar 

                                                           
18

 Rencana pembangunan jangka Panjang Desa ( RPJMDes ) Grogol tahun 

2020- 2025. 
19

 Puncak yang ada di lereng gunung. 
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Ratu Bakah sehingga telapak kaki yang satu berada di Watu 

Bale Mijil dan yang satunya berada di Gunung 
20

Prongos.  

 Dusun Mijil terdiri dari dua Lingkungan yaitu 

Lingkungan Teleng dan lingkungan Keser. Menurut sejarah 

asal nama Tileng adalah dari tongkat kayu yang berasal dari 

pohon Tileng yang mana pada waktu itu masyarakat Dusun 

Mijil dalam kondisi kekeringan, tidak ada sumber air yang 

keluar. Masyarakat sempat meminta ke Dusun sebelahnya yaitu 

Dusun Mingging, akan tetapi ditolak oleh warga Dusun 

Mingging, sehingga datanglah seorang Wali yang 

menancapkan tongkat kayu dari pohon tileng, yang akhirnya 

bekas tancapan dari tongkat tersebut keluar airnya. Setelah 

kejadian itu nama Tileng dijadikan sebutan nama lingkungan di 

Dusun tersebut yaitu Lingkungan Tileng. 

 Sedangkan nama Keser berasal dari kisah salah satu 

warga masyarakat Dusun Mijil yang dalam kondisi hamil 

masuk ke dalam hutan yang berada di pinggiran Dusun untuk 

mencari kayu bakar, pada waktu berjalan tiba-tiba perutnya 

mengalami sakit yang luar biasa yang dalam Bahasa Jawa 
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disebut keser, sehingga dari cerita tersebut lingkungan di 

sekitarnya di namakan Keser.
21

 

2. Data Statistik Desa Grogol 

1. Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Grogol :  1.112,85 Ha 

Jarak desa Ke Kecamatan :     3  Km 

Jarak desa ke Kabupaten :     21 Km 

2. Jumlah Penduduk 

Laki – laki   :  4.321 Jiwa 

Perempuan   :  4.425 Jiwa 

3. Jumlah Kepala Keluarga 

 Jumlah KK   :  2.746 KK 

4. Keadaan Penduduk 

 Jumlah Penduduk seluruhnya : 8.746  Jiwa  

 Jumlah Penduduk Miskin :    487  KK 

 

B. Kondisi kehidupan sosial masyarakat Dusun Mijil 

Banyaknya kegiatan Organisasi masyarakat di Desa 

Grogol seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jam‟iyah 

Yasin, Tahlil, PKK, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok 

Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan 

                                                           
21

 Meseri, Sesepuh Dusun Mijil “keterangan sejarah Dusun Mijil” 

Wawancara, di rumahnya tanggal 01 Januari 2021, Pukul 10.10 WIB. 
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media penyampaian informasi dalam setiap proses 

pembangunan desa pada masyarakat. 

KESEJAHTERAAN WARGA 

No Uraian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jumlah Kepala Keluarga 

Jumlah penduduk miskin 

Jumlah penduduk sedang 

Jumlah penduduk kaya 

2.743 

487 

2.154 

102 

KK 

KK 

KK 

KK 

    Tabel 2. 1 

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Grogol 

bergerak dibidang pertanian, baik bertani di lahan persawahan, 

ladang maupun Tasen.
22

 Permasalahan yang sering muncul 

berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah 

tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan 

perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal 

lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah 

melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan 

melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai 

                                                           
22

 Lahan di lereng gunung yang biasanya di tanami tanaman palawija, 

empon empon yang tehnik tanamnya dengan sistem tumpangsari (Sesuai 

keterangan yang disampaikan Meseri tokoh masyarakat Dusun Mijil ). 
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modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang 

perdagangan.
23

 

Tingkat angka kemiskinan Desa Grogol. yang masih 

tinggi menjadikan Desa Grogol harus bisa mencari peluang lain 

yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi 

masyarakat. Termasuk Dusun Mijil juga tergolong taraf 

ekonomi menengah ke bawah. Dengan jumlah KK 323 KK 

dengan kepemilikan anak dalam keluarga yang memiliki anak 

lebih dari tiga berjumlah 58 KK.
24

 

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Grogol 

amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi 

maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang 

cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang 

mempertemukan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ponorogo 

dan Kabupaten Trenggalek. Pendapatan desa merupakan 

jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam 

APBDes setiap tahun anggaran. Desa Grogol sebagaian besar 

mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas 

                                                           
23

 RPJMDes Grogol tahun 2020- 2025. 
24

 Binti Latifah, PLKB Kec. Sawoo “Keterangan Jumlah penduduk Dusun 

Mijil” Wawancara, pada saat koordinasi di Kecamatan, tanggal 14 Januari 

2021, Pukul 07.50 WIB. 
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memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap 

adat dan tradisi.
25

 

Setiap daerah memiliki karakter, sosial budaya dan 

tradisi masing-masing yang merupakan bagian dari 

peninggalan warisan leluhur yang berbeda antara daerah yang 

satu dengan daerah lain, hal tersebut dipicu oleh keadaan yang 

berbeda antara daerah satu dengan yang lainya, sesuai dengan 

letak geografis, adat istiadat dan sejarah yang melatarbelakangi 

terbentuknya suatu daerah. 

Sejarah masa lalu dalam suatu wilayah menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi pola hidup, cara berfikir dan 

karakter masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu apa 

yang dialami dan dilakukan oleh masyarakat dalam suatu 

wilayah tidak pernah lepas dari sejarah cerita masa wilayah 

tersebut. Seperti halnya Dusun Mijil yang masih tergolong 

daerah pinggiran. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kehidupan 

masyarakat Dusun Mijil masih kental dan sarat dengan tradisi 

kepercayaan masa lalu, meskipun secara formal mereka 

memeluk agama islam, namun dalam penerapan kehidupan 

sehari-hari mereka masih menganut pemahaman dan keyakinan 

                                                           
25

 RPJMDes Grogol tahun 2020- 2025 
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sebagaimana yang diyakini dan diperayai oleh leluhur/nenek 

moyang mereka. 

Masyarakat Dusun Mijil lebih mempercayai kata-

kata/petuah seorang dukun (orang yang dituakan dan dianggap 

pintar), sebagai contoh ketika mereka mendapati suatu 

masalah/kejanggalan dalam kehidupan entah itu masalah 

kesehatan, mengasuh anak, hubungan rumah tangga bahkan 

masalah ekonomi mereka cenderung mendatangi seorang 

dukun untuk meminta solusi dari permasalahannya.  

Secara spiritual sebagian besar masyarakat Dusun Mijil 

masih mempercayai kepercayaan animisme yaitu masih 

mempercayai dengan keberadaan ruh pada setiap benda yang 

harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Jadi mereka 

masih menyakralkan tempat ataupun benda-benda tertentu 

yang dianggap suci. Hampir semua warga secara formal 

menganut agama islam. Terdapat satu masjid dilingkungan 

tersebut dan satu musholla yang digunakan warga sebagai 

pusat kegiatan keagamaan. Namun demikian agama hanya 

sebatas simbol oleh sebab itu banyak warga yang tidak tahu 
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dan tidak menjalankan syariat yang sesuai dengan tuntunan 

agama Islam.
26

 

Warga Dusun Mijil masih menjunjung tinggi kesenian 

dan budaya leluhur. Pada berbagai acara perayaan dan hiburan 

warga, mereka cenderung menampilkan kesenian tradisional 

seperti reyog, jaranan thik dan jathilan sebagai hiburan dan 

kesenian utama yang masih dilestarikan dan digemari warga. 

Warga lebih antusias mendatangi pentas kesenian jaranan 

daripada pentas hiburan orkes dan sejenisnya. Hal ini 

menunjukkan kecintaan warga pada seni budaya warisan 

leluhur masih sangat dominan. 

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dusun Mijil Desa 

Grogol tergolong ekonomi menengah ke bawah untuk ukuran 

Desa Grogol yang terdiri dari delapan Dusun. Hal ini 

dibuktikan dengan lebih dari 50% Kepala keluarga (KK) di 

Dusun Mijil penjadi penerima bantuan sosial dari Pemerintah 

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemerintah 

Desa.
27

 Lemahnya kondisi ekonomi ini dikarenakan sebagian 

besar masyarakatnya bermata-pencaharian sebagai 

                                                           
26

 Wakijo, warga masyarakat “Keterangan tentang keadaan tempat ibadah di 

Mijil”, Wawancara, Pada saat pertemuan kelompok, Tanggal 01 Februari 

2021, Pukul 07.40 WIB. 
27

 Peno, Perangkat desa “keterangan tentang kondisi masyarakat Dusun 

Mijil”, Wawancara, Di Balai Desa, Tanggal 04 Februari 2021, Pukul 08.45 

WIB. 
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pekerja/buruh tasen (ladang) di lereng gunung Mijil. 

Keterbatasan ekonomi ini mempengaruhi pola pemeliharaan, 

pola asuh dan pendidikan anak.  

Strata Pendidikan anak-anak di Dusun Mijil mayoritas 

lulusan SD dan SLTP namun demikian ada beberapa anak yang 

lulusan SLTA sederajad. Faktor Pendidikan sangat 

berpengaruh pada pola pikir dan kehidupan masyarakat. 

Dimana semakin tinggi tingkat Pendidikan dan pengetahuan 

seseorang, semakin bisa menerima perubahan kemajuan 

tekhnologi. Berbeda dengan masyarakat Dusun Mijil yang rata-

rata lulusan SLTP sederajat.
28

 Tingkat Pendidikan mereka yang 

rendah mengakibatkan pola pikir dan perilaku masyarakat 

Dusun Mijil masih memegang kuat tradisi dan budaya leluhur. 

Kehidupan sosial masyarakat Dusun Mijil masih 

dipenuhi dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. 

Kegiatan ini masih sering ditemui ketika ada warga yang punya 

hajat ataupun tertimpa musibah, secara sukarela mereka akan 

datang untuk membantu (rewang) di rumah warga tersebut 

mulai dari awal persiapan sampai selesainya acara.  

                                                           
28

 Eko Widodo, Tokoh masyarakat “Keterangan tentang Pendidikan 

masyarakat Dusun Mijil” Wawancara, Di rumahnya, Tanggal 05 Februari 

2021, Pukiul 07.15 WIB. 
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Dari uraian hasil pengamatan peneliti dapat 

digambarkan bahwa kehidupan masyarakat Dusun Mijil secara 

umum guyup rukun, aman damai sejahtera mengedepankan 

gotong royong. Masih sarat dengan kepercayaan, tradisi dan 

budaya leluhur. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak 

geografis, kondisi alam lingkungan sekitar, tingkat ekonomi 

dan Pendidikan.  
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BAB III 

PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN MIJIL 

TENTANG “KEYAKINAN” BANYAK ANAK BANYAK 

REZEKI 

 

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori, pengertian 

anak dilanjutkan tentang rezeki menurut hukum islam, jenis-

jenis rezeki, konsep rezeki menurut masyarakat Dusun Mijil 

serta analisis terkait banyak anak banyak rezeki. Bahwa rezeki 

dimaksud tidak hanya berupa materi atau kedudukan akan 

tetapi anak yang sholih, anak yang berbakti baik didunia ketika 

orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua sudah 

meninggal dengan wujud sedekah dan doa doa. 

A. Kerangka Teori  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan merupakan 

cabang termuda dari sosiologi. Hal ini yang menjadikannya 

sebagai alat untuk menganalisis antara pengetahuan dan 

kehidupan. Cabang keilmuan ini dipakai untuk menelusuri 

perkembangan kemampuan manusia, teori ini ingin mengaitkan 



34 
 

 
 

antara pemikiran dan kenyataan, antara pengalaman individu 

satu dengan yang lain yang memiliki latar belakang yang sama, 

pendidikan yang sama akan tetapi kenyataanya berbeda dalam 

perspektif, yang mana kenyataan tersebut merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang terus berlanjut dalam kehidupan.
29

 

Sosiologi pengetahuan memandang ketika seseorang 

berfikir maka dikatakan bahwa ia tidak memunculkan 

pikiranya sendiri, akan tetapi meneruskan pikiran yang ada 

sebelumnya, oleh karena itu keberadaan individu di satu sisi 

menemukan keadaan yang sudah jadi, akan tetapi di sisi lain 

juga menemui pola pemikiran dan tingkah laku yang terbentuk 

sebelumnya.
30

 

Menurut Sosiologi Pengetahuan, pemikiran manusia 

bisa terjadi karena adanya Eksternalisasi, obyektifikasi dan 

internalisasi.
31

 Hal ini terjadi pula pada masyarakat pinggiran 

yang mayoritas masih memegang erat tradisi yang turun 

temurun di wariskan oleh para leluhur, termasuk kepemilikan 

anak yang lebih dari tiga. 
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1. Eksternalisasi. 

Proses dialektik oleh beberapa tokoh masyarakat, para 

sesepuh dan Para Kyai serta masyarakat sendiri yang 

berlangsung terus menerus sebagai bentuk ekspresi diri, 

adaptasi dengan dunia sekitarnya. 

 Dalam konteks masyarakat Mijil proses ini adalah 

proses petuah para sesepuh yaitu Dukun yang menjustifikasi 

pada Prihatin (salah satu masyarakat Dusun Mijil) bahwa dia 

akan memiliki banyak anak, kemudian hal tersebut di adaptasi 

serta di adopsi sehingga lama kelamaan menjadi hal yang 

diyakini. 

2. Objektivasi 

Setelah adanya eksternalisasi dengan dialektika yang 

beragam serta waktu yang berkala maka hal tersebut di 

Objektivasi, proses ini ada dua entitas, yang pertama realitas 

masyarakat yang subyektif dan realitas diluar masyarakat yang 

obyektif, yang keduanya saling berinteraksi secara 

intersubyektif, yang menghasilkan kenyataan bahwa 

masyarakat mau tidak mau harus berinteraksi dengan dunia 

sosialnya. 

 Kenyataan yang terjadi di Dusun Mijil bahwa 

masyarakat kebanyakan mempunyai banyak anak. Hal ini 

terjadi karena proses objektivasi dengan kehidupan sosial di 
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masyarakat tersebut, yang kemudian diadaptasi secara 

berkelanjutan. 

Banyak anak yang dialami sebagian besar masyarakat Mijil 

adalah sesuatu yang biasa terjadi, sehingga dianggap hal yang 

biasa. 

3. Internalisasi 

Internalisasi dimaknai sebagai proses peresapan 

kembali realitas objektif di masyarakat ke dalam individu 

secara subjektif, proses tersebut sangat tergantung pada simetri 

antara dunia obyektif masyarakat dan dunia subyektif individu 

yang dipengaruhi oleh latar belakang masing masing individu. 

Artinya tidak semua realitas obyektif di masyarakat dapat 

diserap oleh masing masing individu, hal tersebut tergantung 

dari pemahaman, kesadaran dan kepentingan masing masing 

individu. 

Ada istilah lagi bahwa nilai nilai budaya di masyarakat 

telah disublim oleh tiap individu, sehingga kenyataan yang 

terjadi dianggap wajar, karena sejak kecil individu tersebut 

sudah menganggap hal hal yang dialami adalah realitas sosial 

yang tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi ditolak.
32
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 Proses internalisasi, masyarakat Dusun Mijil terhadap 

keyakinan banyak anak banyak rezeki di adopsi sejak zaman 

nenek moyang. keadaan yang tidak sama, persepsi yang 

berbeda juga menghasilkan pemahaman yang berbeda terhadap 

proses internalisasi tersebut. Oleh sebab itu di Dusun Mijil 

masih banyak dijumpai warga yang memiliki banyak anak. 

 Sebagaimana pandangan tentang kepemilikan banyak 

anak, pemahaman perlindungan terhadap anak masyarakat 

Dusun Mijil pun juga berbeda. Hal-hal sederhana seperti 

memberikan makan, tidur ditempat yang bersih, sekolah 

sampai tingkat menengah dan mengajari anak untuk bekerja 

sejak dini merupakan wujud perlindungan anak yang layak 

dilakukan menurut masyarakat Dusun Mijil. 

 Kehidupan masyarakat terdahulu di Dusun Mijil masih 

menganggap jumlah anak yang banyak akan menjadikan 

pekerjaan mereka semakin ringan, dengan logika jika seorang 

anak bekerja maka akan menambah pemasukan ekonomi 

keluarga, apalagi jika anaknya lebih dari satu, sampai tiga 

bahkan tujuh, maka penjamin kehidupan orang tua akan 

semakin banyak pula.  

Dengan demikian anggapan banyak anak banyak rezeki 

bagi masyarakat Dusun Mijil merupakan pemikiran yang lahir 

dari keyakinan masyarakat yang dipengaruhi oleh pemikiran 
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sebelumnya, Pernyataan tersebut sesuai dengan teori sosiologi 

pengetahuan Karl Manheim dalam Bukunya Ideologi dan 

Utopia. 

B. Pengertian Anak 

 Anak merupakan anugrah dan amanat dari Allah yang 

wajib disyukuri dan dijaga amanatnya. Kehadiran anak 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua, karena orang 

tua mengemban amanat, tugas dan kewajiban merawat, 

memelihara, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat 

mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai 

Khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa.  

Dalam Islam, melahirkan dan memiliki keturunan adalah 

hal yang sangat dianjurkan. sebagaimana dalil 

Alquran menunjukkan hal tersebut, Diantaranya: 

ُ لَُكْ  وُهنَّ َوابْتَُغوا َما َكتََب اَّللَّ  فَاْلآَن ََبِِشُ

“Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan 

carilah/harapkanlah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu.” (QS. Al Baqarah [2]: 187)
33

 

 

 Anak adalah karunia dari Alloh SWT. Kehadiran 

mereka adalah “sesuatu” yang bisa “dinikmati” oleh orang-
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orang disekitarnya. Oleh sebab bisa dinikmati, bermanfaat 

untuk keberlangsungan kehidupan, maka kehadiran anak bisa 

disebut sebagai rezeki. Anak atau keturunan bisa disebut 

sebagai rezeki karena dapat melahirkan ragam kebaikan. 

Kebaikan yang dimaksud antara lain yaitu dalam 

kehidupan rumah tangga, anak atau keturunan ibarat tali 

pengikat yang dapat semakin menguatkan hubungan pasangan 

suami istri.  Dari hubungan yang semakin kuat  tersebut, 

akhirnya tercipta keharmonisan dalam rumah tangga yang 

bisa disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah 

Perlindungan Anak dalam Islam berarti menampakkan 

apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua 

orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang 

terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak 

dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap 

tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati 

dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah 

dan amanah ciptaan Allah.
34

 

 Dari sisi ini saja, anak-anak dengan sendirinya 

merupakan rizki Allah bagi manusia. Karena rezeki sejatinya 
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adalah segala hal yang bermanfaat dan menyenangkan 

penerimanya. Belum lagi dari sisi yang lain, Allah 

menjanjikan bahwa setiap anak yang terlahir akan Allah jamin 

rizkinya. Allah berfirman: 

هُْ  َوََل تَْقتُلُوا َّيَّ
ِ
ُن نَْرُزقُُكْ َوا ْمََلٍق ََنْ

ِ
 أَْوََلَدُُكْ ِمْن ا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 

takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan 

kepada mereka.” (QS. Al An’am [6]: 151)
35

 

 

B. Pengertian Rezeki 

1. Konsep Rezeki 

 Konsep rezeki menurut Abdurrahman (2012) dalam 

bukunya yang berjudul Diskursus Islam Politik dan Spiritual 

memaparkan “rezeki adalah materi yang dapat dihitung secara 

matematis, sehingga ketika jumlahnya berkurang, di satu sisi 

jumlah pembaginya bertambah, maka rezekinya tentu 

berkurang.”
36

  

 Allah memberikan rezeki melalui banyak jalan. 

Adakalanya Alloh memberikan rezeki kepada kita secara tidak 

langsung atau melalui orang lain. Rezeki tidak selalu berupa 
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materi atau yang identik dengan harta kekayaan, namun ada 

juga yang berupa nonmateri.  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara 

kehidupan yang diberikan Allah. Secara etimologis rezeki 

artinya pemberian. Secara istilah, rezeki adalah apa saja yang 

bisa dikuasai (diperoleh) oleh makhluk, baik yang bisa 

dimanfaatkan atau tidak.
37

  

 Banyak orang yang beranggapan rezeki itu 

berhubungan dengan materi. Rezeki itu tidak bisa dihitung 

dengan angka matematika. Anggapan tersebut keliru. Suatu 

misal ketika suami-istri sama-sama bekerja dan kemudian salah 

satunya (misalkan istri) resign dari pekerjaan, maka jumlah 

rezekinya akan berkurang. Contohnya: Suami bekerja 

penghasilannya lima, Istri bekerja penghasilannya lima, jika 

dijumlah total jadi sepuluh. Jika istri resign maka rezeki 

keluarga itu akan berkurang menjadi hanya lima. Apakah benar 

seperti itu yang terjadi? Hitungan rezeki secara matematis 

seperti ini ternyata tidak berlaku. Karena yang terjadi, rezeki 

tetap dan tidak berkurang.  
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Sebagaimana prinsip ekonomi, dalam ketentuan dan 

hitungan matematis besaran output akan ditentukan oleh 

besaran input. Tetapi, tidak dengan konteks rezeki yang 

diberikan Alloh, Allah tidak memberikan batas. Bahkan, tak 

jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah 

ditempuh oleh seorang hamba, apa yang diperoleh bisa lebih 

banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. 

Rezeki diartikan sebagai segala sesuatu, artinya rezeki 

tidak hanya mencakup pada satu hal. Dengan demikian, rezeki 

itu memiliki keluasan. Keluasan rezeki ini tidak hanya identik 

pada harta belaka, tapi bisa berupa anak dan istri atau suami 

yang sholeh sholehah, akhlak yang baik, pakaian yang menjaga 

kehormatan, dan sebagainya.
38

 

Kata kunci rezeki yang kedua yaitu dipakai. Rezeki 

bukan hanya apa yang tengah dimiliki. Karena meskipun 

keberlimpahan dan kemewahan belum tentu hal itu berarti 

rezeki bagi pemiliknya. Kata dipakai digunakan untuk 

mengetahui rezeki apa yang dimiliki. Pada kata „dipakai‟, 

berarti ada kenikmatan atau manfaat yang bisa dialami.
39

 Jika 
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dalam keberlimpahan dan kemewahan itu ada manfaat yang 

dapat dialami, maka itulah rezeki.  

Contoh, seorang tuan mengundang seorang miskin ke 

rumahnya untuk makan siang bersama. Berbagai macam 

makanan lezat terhidang di meja. Lalu seorang tuan tersebut 

mempersilakan seorang miskin tadi untuk menyantap makanan 

apapun yang ada di meja. Sedangkan tuan ini hanya bisa 

makan nasi putih dan air putih karena penyakit yang diderita. 

Dari contoh ini bisa diketahui bahwa seorang tuan yang dapat 

membeli makanan lezat apapun, tidak berarti ia mendapatkan 

rezeki itu. Ia tidak dapat menikmati atau menerima manfaat 

dari makanannya karena penyakit. Maka makanan lezat yang 

dibeli oleh tuan itu bukanlah rezekinya. 

Kata kunci rezeki yang ketiga yaitu untuk memelihara 

kehidupan. Memelihara kehidupan ini dapat menjadi jawaban 

dari kata kunci poin pertama tentang “segala sesuatu”. “Segala 

sesuatu” ini berhubungan erat dengan kebutuhan yang dapat 

dirasakan manfaatnya untuk memelihara kehidupan. Kata 

kunci rezeki yang keempat adalah “sumber atau muara” rezeki. 

Yaitu darimana rezeki itu berasal. Rezeki tidak hanya berupa 

materi, tapi juga dalam bentuk non materi yaitu kesehatan, 

anak yang sholeh shoehah, mendapatkan saudara yang baik, 
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bertemu tetangga yang menyenangkan dan lain-lain yang 

kesemuanya itu berasal dari Allah Tuhan semesta alam.  

 

2. Rezeki Menurut Islam 

Manusia cenderung memahami rezeki dalam wujud 

materi atau harta kekayaan. Hakikat rezeki sangat luas, Ilmu, 

akhlak, rupa yang cantik dan tampan, kesehatan, semua itu 

dikategorikan rezeki yang diberikan oleh Allah.
40

 Dengan kata 

lain bahwa segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh 

manusia untuk memelihara kehidupan itu dinamakan rezeki.  

Manusia yang hidup di dunia rezekinya sudah dijamin 

oleh Allah SWT. Akan tetapi bukan berarti manusia tanpa 

berbuat apa-apa kemudian rezekinya akan datang dengan 

sendirinya. Tetapi manusia tersebut harus menggunakan akal 

dan pikiran untuk menjemput rezeki itu sendiri tentunya 

dengan memulai usaha atau bekerja. 

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk tidak bermalas-

malasan atau tidak mau berikhtiar mencari rezeki, meskipun dengan 

alasan untuk memfokuskan dirinya dalam beribadah kepada Allah 

SWT, atau bahkan menggantungkan belas kasihan dari orang lain 

                                                           
40

 Agung Sasongko, https://www.republika.co.id/berita/prldb8313/rezeki-

tak-selalu-identik-dengan-harta-kekayaan, Diakses pada tanggal 17 Januari 

2021. 

https://www.republika.co.id/berita/prldb8313/rezeki-tak-selalu-identik-dengan-harta-kekayaan
https://www.republika.co.id/berita/prldb8313/rezeki-tak-selalu-identik-dengan-harta-kekayaan


45 
 

 

 

dengan cara meminta-minta. Jadi mencari rezeki adalah suatu 

keharusan bagi setiap manusia. Allah SWT berfirman: 

 

 

 

 

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”.
41

 

 

Ar-Razi menafsirkan bahwa makna “Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi.” Mengacu dua hal yaitu 

pertama, perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup 

setelah selesai sholat jumat dan kedua larangan untuk berdiam 

diri, istirahat, tidur di dalam masjid setelah selesai sholat 

jumat.
42

 

Banyak yang beranggapan bahwa rezeki semata-mata 

hanya berupa harta dan benda. Hal tersebut tentu berbeda 

dengan sudut pandang dan pengertian rezeki menurut islam. 

islam menyatakan bahwa rezeki bukan hanya berupa harta dan 

benda, apalagi yang semata-mata karena hasil (kerja) manusia.  
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Rezeki dalam Islam melingkupi semua apa yang ada di 

dalam kehidupan manusia berupa waktu, kesehatan, 

kesempitan, kecerdasan dan tetangga serta masih banyak yang 

lainnya. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada 

manusia untuk mengetahui bahwa rezeki yang Allah SWT 

berikan sungguh tidak bisa terhitung. Karena Allah SWT telah 

menyediakan apa saja yang dibutuhkan umat manusia dari 

segala situasi dan kondisi.  

Rezeki setiap makhluk yang lahir ke dunia sudah 

dijamin oleh Allah Ta‟ala. Tinggal ikhtiyar kita untuk 

menjemputnya saja yang harus dioptimalkan. Padahal yang 

belum tentu dijamin oleh Allah adalah apakah setelah kita 

meninggalkan dunia ini nantinya kita bisa masuk surga apa 

tidak. Apakah semua amal kita diterima oleh Allah atau tidak. 

Harusnya hal ini yang harus kita pikirkan dan persiapkan 

dengan baik. Sebuah perjalanan panjang setelah kematian yang 

merupakan kehidupan hakiki, tidak lagi fana seperti di dunia 

ini. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa 

konsep rezeki menurut islam yaitu rezeki setiap mahkluk telah 

dijamin oleh Alloh semua makhluk (yang berakal maupun yang 

tidak berakal) rezekinya telah dijamin oleh Allah.  
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Turunan dari konsep yang pertama ini bahwa siapapun anggota 

keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, 

hakekatnya yang memberi rizki mereka adalah Allah dan 

bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanya 

perantara untuk rizki yang Allah berikan bagi anak-anaknya.  

Prinsip ini mengajarkan manusia agar tidak berpangku 

tangan dan siap bekerja untuk menjemput rezekinya meskipun 

semua telah ditaqdirkan. Ada beberapa alasan untuk 

membantah pendapat ini, yaitu Rezeki manusia memang telah 

ditaqdirkan, tapi taqdir itu rahasia Allah, yang tidak kita 

ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak boleh 

dijadikan alasan,  

Hakekat yang kedua adalah setiap jiwa tidak akan mati 

sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Maka setelah 

jiwa-jiwa itu menghabiskan jatah rezekinya dan telah 

disempurnakan rezekinya untuknya, maka dia akan mati 

kembali ke pencipta-Nya. Sehingga siapapun yang hidup pasti 

diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia mati.  

Hakekat rizki yang ketiga adalah apa yang kita 

konsumsi dan yang kita manfaatkan. Sementara yang kita 

kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita.Karena itu, 

sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia 

tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. 
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3. Jenis jenis Rezeki menurut Islam 

a. Rezeki Yang Telah Dijamin 

Allah SWT telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya 

yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan masih banyak lagi untuk 

kelangsungan hidupnya dan juga untuk menjalankan tugas 

sebagai khalifah di muka bumi.  

 

 

Yang artinya: 

“Tidak ada satu makhluk melatapun yang bergerak di atas 

bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya.” (Surah Hud: 

6).
43

 

 

b. Rezeki Karena Berusaha 

Allah SWT mewajibkan umat-Nya untuk berusaha dan 

berikhtiyar, karena Alloh tidak akan merubah nasib kaum-Nya 

selama kaum tersebut tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. 

Ayat ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh rezeki, setiap 

makhluk yang hidup diwajibkan untuk berusaha. Dari kegiatan 

usaha atau ihktiyar tersebut, Allah memberikan fasilitas yang 
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kita butuhkan untuk menjalankan ibadah melalui rezeki yang 

didapatkan dengan berusaha. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 145: 

”Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan 

izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 

Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami 

berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa 

menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya 

pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada 

orang-orang yang bersyukur. 
44

 

 

c. Rezeki Karena Bersyukur 

Alloh akan menambah nikmat (rezeki) kepada umat-

Nya yang pandai bersyukur. Dengan selalu bersyukur kepada-

Nya, Allah SWT akan menambah rezeki kapada setiap 

manusia. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran. 
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Yang artinya: 

“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan 

„Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. 

Ibrahim ayat 7).
45

 

 

d. Rezeki Karena Bertakwa (Rezeki yang tidak terduga) 

Makna rezeki tidak hanya sebatas materi. rezeki dalam 

bentuk kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah, 

anak-anak yang sholih dan segala pemberian dari Alloh yang 

memudahkan kita dalam menjalankan segala aktifitas 

kehidupan. Rezeki tidak ada kaitanya dengan hukum sebab-

akibat. Rezeki disini mirip dengan rezeki makhluk-Nya, hanya 

orang-orang tertentu yang menerimanya yaitu orang bertakwa. 

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-

thalaq Ayat 3: 
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Yang artinya: 

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah 

niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. ”.
46

 

e. Rezeki Karena Istighfar 

Islam mewajibkan umatnya untuk berdoa dan berusaha. 

Satu hari satu malam umat islam diwajibkan untuk sholat 5 

waktu. Sholat merupakan perwujudan doa dan rasa syukur 

manusia atas segala apa yang diberikan Alloh kepada manusia. 

Dalam sholat, terdapat permohonan agar dimudahkan dalam 

segala urusan dan agar doanya dapat segera dikabulkan. 

Setelah sholat, juga dianjurkan untuk berdoa memanjatkan doa 

agar rezeki semakin lancar dan berlimpah.  

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 

memperbanyak doa, istighfar memohon ampunan kepada Allah 

dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Karena melalui doa 

dan istighfar ini, Allah SWT akan memberikan rezeki yang 

berlimpah sebagaimana termuat dalam surat Nuh Ayat 10 : 

                                                           
46

 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan terjemah…, 558 



52 
 

 

 

 

Yang artinya: 

Dan katakanlah “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun”.
47

 

 

 

f. Rezeki Karena Menikah 

Menikah merupakan bagian dari bentuk ibadah kepada 

Allah.  Dalam islam manusia diwajibkan untuk menikah bagi 

yang mampu. Dan bagi mereka yang mereka yang menikah 

karena ingin menjaga kesucian, Alloh akan membukakan pintu 

rezeki, seperti yang di firmankan Allah dalam Surat An Nur : 

 

 

 

Yang artinya: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba 

sahayamu baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 

maka ALLAH akan memberikan kecukupan kepada mereka 

dengan kurnia-Nya.”. ( An Nur 32 ) 
48
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g. Rezeki Karena Anak 

Umat islam yang telah melakukan ijab Kabul akad 

nikah, maka mereka akan menjadi sebuah keluarga yang 

kemudian dikarunia anak. Kehadiran anak sejak dari dalam 

kandungan sudah membawa rezekinya masing-masing. 

Kehadiran seorang anak, bukan sebagai beban kedua 

orangtuanya melainkan akan menambah rezeki kedua 

orangtuanya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. 

 

 

 

Yang artinya:   

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut 

miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan 

juga (rezeki) bagimu.” (Surah Al-Israa‟: 31).
49

 

 

h. Rezeki Karena Sedekah 

Sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan 

dalam islam. Karena Allah akan mendatangkan rezeki yang 

berlimpah dan keberkahan dalam hidup bagi Setiap orang yang 

mensedekahkan sebagian hartanya dijalan Allah. Harta yang di 

sedekahkan tersebut akan menambah kebaikan dan menjadi 
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berlipat ganda sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 245. 

 

 

Yang artinya: 

“Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (infak & sedekah), maka Allah akan 

melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang 

banyak.” (Surah Al-Baqarah : 245).
50

 

 

C. Konsep rezeki menurut Masyarakat Dusun Mijil Desa 

Grogol 

Masyarakat Dusun Mijil adalah masyarakat yang 

Mayoritas berfikir sederhana dan “tidak neko neko”
51

 dalam 

menyikapi kehidupan, sebagaimana dikemukakan Miskun 

Kepala Dusun Mijil dalam wawancara dengan peneliti 

menyampaikan bahwa masyarakat Dusun Mijil tergolong 

masyarakat yang sederhana, pola pikir dan pola konsumsi 

sehari hari mereka sangat tergantung pada alam dan lingkungan 
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sekitar. Hal ini juga berlaku pada orang tua dalam menerima 

kehadiran anak, mengasuh dan memelihara anak.
52

 

Pemahaman rezeki juga berlaku bagi anak atau bayi yang 

baru lahir. Masyarakat Dusun Mijil pada umumnya meyakini 

bahwa setiap mahkluk yang terlahir ke dunia sudah membawa 

rezekinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Kyai Meseni, seorang tokoh agama di Dusun 

Mijil yang cukup disegani keberadaannya. Ketika 

diwawancarai peneliti terkait konsep rezeki dalam pandangan 

masyarakat Mijil, Beliau mengatakan bahwa: 

“menungso lahir kuwi wis gowo rezeki dewe-dewe, 

dados mboten sah kuwatir nek duwe anak akeh terus 

mengke mboten saget ngopeni anak. Ananging rezeki 

niku yo ra teko dewe, kudu digoleki sarana 

usaha/nyambut gawe”
53

 

 “manusia lahir sudah membawa rezekinya masing-

masing, jadi tidak perlu khawatir ketika punya banyak 

anak, tidak akan bisa memelihara atau mengasuh 

anaknya. Akan tetapi, rezeki tidak akan datang dengan 

sendirinya, rezeki harus dicari melalui usaha/bekerja” 

 

 Hal yang sama diutarakan oleh Sri Amini, Warga 

Dusun Mijil melalui obrolan santai dengan peneliti setelah 
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pertemuan kelompok PKH rutinan tiap bulan, menurutnya 

warga Dusun Mijil biasa mengkonsumsi makanan sederhana 

seperti nasi thiwul, nasi Jagung yang merupakan olahan dari 

hasil tasen, dengan lauk sayur mayur dari tanaman hasil kebun, 

Katanya:  

“Nopo mawon olehe saking tasen kalih saking pekarangan 

niku sing kulo maem sabendino, di maem anak anak kulo 

nggihan, Alhamdulillah diparingi rezeki tanah ingkang 

subur mbak…”
54

 

(“apa saja yang diperoleh dari tasen dan dari pekarangan 

itulah yang dimakan sehari-hari”). 

 

 Berdasarkan ungkapan dari Sri Amini tersebut bisa 

dilihat bahwa masyarakat Dusun Mijil desa Grogol sangat 

menghargai alam. Untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari 

mereka cukup mengandalkan hasil bumi dan alam, sehingga 

mereka tidak pernah khawatir akan kekurangan pangan atau 

kelaparan. Dari hasil alam tersebut bisa untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga dengan cara sebagian mereka tampung 

untuk persiapan konsumsi sehari-sehari dan sebagian lagi 

mereka jual atau dibarter dengan kebutuhan lain yang tidak 

mereka miliki. 
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 Ungkapan yang sama diutarakan oleh Wiji, salah satu 

warga masyarakat yang pekerjaan sehari harinya mencari 

rumput di hutan:  

“Taksih mending mbak, tiang ndeso niku, musim corona 

ngeten niki taksih saged mbubut mbubut bayem ten 

ngajengan nopo mburi omah, timbang wong kutho ngoten 

niko, bingung…amargi tanahe naming sak encepe 

omah….”
55

 

“(masih mending mbak, jadi orang desa, musim corona 

seperti ini masih bisa memetik sayuran bayam dari 

pekarangan depan rumah atau belakang rumah. Daripada 

orang kota, banyak yang bingung karena tanahnya hanya 

sebatas rumah yang ditempati)” 

 

 Menjadi orang desa yang tinggal di desa atau di daerah 

pinggiran, bagi warga Dusun Mijil merupakan sebuah anugerah 

yang patut disyukuri. Karena kebutuhan pangan mereka cukup 

diperoleh dari lingkungan sekitar mereka. Kondisi seperti ini 

dirasa sangat menguntungkan bagi mereka, sehingga meskipun 

saat ini dunia sedang mengalami pandemic karena wabah 

corona, bagi orang desa terutama warga Dusun Mijil, kondisi 

tersebut tidak terlalu berpengaruh terutama dalam segi 

ekonomi. 
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Ungkapan lain diungkapkan Yuliatin warga Dusun Mijil yang 

keseharianya berkebun dan baru saja melahirkan anak laki laki, 

melalui obrolan santai ketika peneliti datang silaturahim ke 

rumahnya mengatakan : 

“Alhamdulillah mbak…diparingi yoga malih niki kulo, 

ngeten niki nggih rezeki lho mbak, wong sing pengen 

nduwe anak mawon kathah, gek kalih sing Kuwoso ra di 

paring paringi….”
56

 

(Alhamdulillah mbak… saya diberi anak lagi. Kelahiran 

anak ini juga rezeki mbak, karena banyak orang yang 

menginginkan anak, namun  oleh Yang Maha kuasa belum 

diberi)” 

 

 Kesederhanaan warga Dusun Mijil terlihat dalam 

mereka memaknai rezeki. Rezeki dalam pandangan mereka 

adalah sesuatu yang sangat sederhana namun bisa dinikmati 

manfaatnya secara luas. Salah satunya adalah dengan kehadiran 

anak. Anak bagi sebagian orang adalah merupakan rezeki yang 

luar biasa dan wajib disyukuri. Karena banyak orang yang 

mendambakan kehadiran anak, namun tidak diberi. Bahkan ada 

yang beranggapan dengan kehadiran anak adalah sebuah 

keberuntungan, sehingga bagi orang yang tidak memiliki anak 

dianggap kurang beruntung. 
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Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbah Tumbrong, yang 

berusia 71 tahun. Ketika ditemui peneliti sepulang dari hutan 

dia mengatakan:  

“Bu… diparingi sehat seger waras taksih saget ngrumput 

damel pakan mendo, pados ron di sade damel tambah-

tambah blonjo. Ngeten niki sampun syukur alhamdulillah 

Bu, saget nyawang anak putu podo guyub rukun, niku pun 

remen sanget…”
57

 

(“Bu… diberi nikmat sehat walafiat, masih bisa mencari 

rumput untuk makanan kambing, mencari daun-daunan 

untuk dijual sebagai tambahan belanja. Yang seperti ini 

harus disyukuri mbak, bisa melihat anak cucu guyub 

rukun, itu sudah membahagiakan sekali…” 

 

Nikmat sehat, segar bugar dan kesempatan masih bisa bekerja 

dan beraktivitas adalah sesuatu atau kondisi yang harus 

disyukuri. Pola pikir dan cara masyarakat desa atau masyarakat 

pinggiran dalam menjalani kehidupan yang simpel dan apa 

adanya menjadikan mereka mudah untuk menerima dan 

memaknainya sebagai rezeki yang harus disyukuri. Bagi 

masyarakat Dusun Mijil, berkumpul dengan keluarga dan 

menyaksikan anak cucu mereka bisa hidup guyub rukun tanpa 

kekurangan pangan adalah sebuah anugerah dan rezeki yang 

luar biasa. 
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 Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat 

dimaknai bahwa rezeki menurut masyarakat Dusun Mijil 

adalah hal hal sederhana yang bisa dinikmati yang didapatkan 

baik berupa makanan, minuman, hidup sehat, bisa bekerja dan 

beraktifitas, memiliki anak dan menyaksikan kebahagiaan anak 

cucu adalah rezeki yang luar biasa dan harus disyukuri. 

 

D. “Keyakinan” Banyak Anak Banyak Rezeki di Dusun 

Mijil Desa Grogol 

 Kondisi pedesaan yang jauh dari keramaian dan hiruk 

pikuknya kota menjadikan warga desa tidak mudah 

terpengaruh dengan kemajuan jaman dan kecanggihan 

teknologi sehingga infomasi dan pengetahuan yang mereka 

terima sangat terbatas. Hal ini menjadikan warga atau 

masyarakat pinggiran cenderung menjadikan adat kebiasaan 

atau warisan leluhur sebagai panutan atau pegangan hidup.   

 Kepercayaan masyarakat pinggiran terhadap hal-hal 

mistis dan diluar nalar masih sangat kental dan diyakini 

kebenarannya. Sebagaimana diceritakan Prihatin ketika berobat 

ke almarhumah Mbah Imah, salah satu dukun bayi ternama 

pada saat itu yang ada di wilayah tersebut. Sambal memijat 

Prihatian, Mbah Imah mengatakan:  
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“uritanmu kui akeh lo nduk…, mergo mbahmu biyen 

anake yo akeh, rolas anak. Saiki nurune neng kowe 

nduk…”
58

 

(indung telurmu itu banyak nak…, karena nenekmu dulu 

juga memiliki banyak anak yaitu dua belas anak. Dan 

sekarang menurun ke dirimu nak…”) 

 

 Apa yang disampaikan Mbah imah terhadap Prihatin 

merupakan salah satu bentuk eksternalisasi yang dilakukan 

oleh tokoh atau panutan masyarakat atau orang yang dituakan 

yaitu seseorang yang dianggap punya kelebihan, atas sebuah 

obyek kepada seseorang atau sekelompok masyarakat, 

sehingga seseorang atau kelompok masyarakat tersebut 

menerima pernyataan atau penggambaran atas suatu obyek 

(objektivasi) tersebut masuk ke dalam diri mereka yang 

selanjutnya terjadi proses internalisasi di alam bawah sadar 

mereka yang akhirnya diyakini keberadaan dan kebenarannya. 

 Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri 

manusia dengan sosial di sekelilingnya. Karena manusia tidak 

bisa menutup dan mengisolasi diri dari dunia sekitarnya 

sebagai bentuk ekspresi diri.
59

 Proses penyesuaian diri manusia 

yakni masyarakat Dusun Mijil dengan lingkungannya terjadi 
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secara spontan yaitu sejak lahir dan berlangsung terus menerus 

dalam sistem lingkungan yang sama. Karena warga masyarakat 

Dusun Mijil mayoritas adalah penduduk asli sejak lahir yang 

menikah dan berkeluarga dengan sesama penduduk asli 

setempat. 

 Sedangkan Objektivasi yang merupakan proses 

menempatkan fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai 

sesuatu yang objektif.
60

 Dalam proses ini terdapat dua entitas 

yang berhadapan yaitu realitas diri yang subyektif dan realitas 

diluar dirinya yang obyektif. Seorang tokoh adat atau orang 

yang dituakan pada di suatu wilayah akan menjadi rujukan atau 

tempat bertanya dan panutan bagi warga. Apapun yang 

disampaikan tokoh tersebut akan diikuti, diyakini dan 

dijalankan oleh warga. Demikian halnya dengan Objektivasi 

pandangan banyak anak banyak rezeki yang kemudian diyakini 

kebenarannya. 

Internalisasi yaitu peresapan kembali realitas obyektif 

diluar diri manusia ke dalam diri individu secara subjektif. 

Keberhasilan proses peresapan kembali tersebut sangat 

bergantung pada simetri antara dunia objektif masyarakat 

dengan subyektif individu yang dipengaruhi berbagai 

pemahaman, kesadaran dan latar belakang masing-masing 
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individu tersebut.
61

 Artinya tidak semua realitas obyektif 

mampu ditarik kedalam kesadaran subyektif masing-masing 

individu.  

Proses internalisasi tentang sebuah pandangan atau 

pemikiran yang dilakukan oleh orang yang dipercaya atau 

dianggap memiliki kelebihan ataupun tokoh masyarakat 

mampu mempengaruhi pola pikir dan konstruk kehidupan 

sosial masyarakat di wilayah tertentu. Sebagaimana contoh, 

fatwa seorang Kyai atau ulama‟ akan dijadikan pedoman dalam 

berfikir, bertindak dan mengambil keputusan.  

 Sebagaimana disampaikan Parno salah satu Ketua RT 

di Dusun Mijil desa Grogol ketika diwawancarai oleh peneliti, 

Parno menceritakan pernah mendapat petuah dari Kyai Meseni 

seorang tokoh agama di wilayah tersebut, dalam suatu 

kesempatan ceramahnya, Kyai Meseni mengatakan: 

“Rezeki kui wis eneng sing ngatur. Rezeki ora kur arupo 

bondo dunyo, materi lan sakpinunggalane. Isih diparingi 

urip sehat, iso nyambut gawe, ayem tentrem iku yo 

termasuk rezeki paring Gusti. Dadi awake dewe 

diparingi sehat seger waras iku yo kudu disyukuri”
62
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(“Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Rezeki tidak 

hanya dalam bentuk harta benda, materi dan sebagainya. 

Masih bisa bernafas, hidup sehat, bisa bekerja, hidup 

aman damai itu juga termasuk rezeki dari Tuhan. Jadi 

kita masih diberi hidup sehat walafiat juga harus 

disyukuri”). 

 

 Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Dusun 

Mijil desa Grogol. Sebagaimana hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti pada beberapa warga di atas, bahwa 

pola hidup sederhana dan cara berfikir mereka yang simple 

atau tidak “neko-neko” menjadikan mereka lebih mudah 

menerima keadaan dan kondisi yang diterima dan dialami 

sebagai ketetapan dan rezeki dari Tuhan yang wajib disyukuri. 

Sama halnya ketika mereka menerima kehadiran anak. Dengan 

serta merta mereka akan menganggap hadirnya seorang anak 

adalah rezeki yang diberikan oleh Yang Kuasa kepada mereka. 

Banyak anak banyak rezeki bagi masyarakat pinggiran 

bukan sekedar mitos belaka. Kehadiran anak yang dinilai 

sebagai anugerah atau rezeki merupakan pemicu bagi 

masyarakat Dusun Mijil untuk tidak membatasi jumlah anak. 

Karena dalam pemikiran mereka hidup itu sederhana. 

Mengenai kebutuhan pokok pangan mereka tidak pernah 

merasa khawatir akan kelaparan karena apa yang mereka 
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makan sehari-sehari cukup mengandalkan dari hasil pertanian 

dan hasil hutan yang mereka kelola.  

Begitu juga dengan kebutuhan sandang, orang desa atau 

masyarakat pinggiran tidak terlalu peduli akan kebutuhan 

sandang yang setiap saat harus berganti model sesuai atau 

mengikuti trend mode pakaian terbaru. Dikarenakan aktivitas 

masyarakat Dusun Mijil desa Grogol banyak dihabiskan di 

ladang tasen dan hutan, mereka tidak dituntut harus berganti-

ganti model pakaian sehingga kebutuhan sandang bagi mereka 

bukan merupakan prioritas utama.  

Dusun Mijil yang terletak di lereng gunung Mingging 

desa Grogol menjadikan warganya hidup guyub rukun dengan 

mengedepankan prinsip gotong royong. Hidup tolong 

menolong dan saling membantu sudah menjadi kebiasaan dan 

tradisi mereka sejak jaman dahulu sampai sekarang. Hal ini 

bisa dilihat ketika ada warga yang punya hajat, mereka akan 

berbondong-bondong mendatangi rumah warga yang punya 

hajat tersebut untuk turut membantu baik dalam bentuk materi, 

tenaga maupun pemikiran.  

Begitu juga ketika ada salah satu warga yang akan 

membangun rumah, dengan serta merta mereka akan saling 

membantu baik dalam bentuk tenaga maupun sumbangan 

materi dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut atau 
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dalam istilah mereka biasa disebut “sambatan”
63

. 

Sebagaimana disampaikan Miskun Kepala Dusun Mijil dalam 

wawancara dengan peneliti menyampaikan:  

“wonten Mijil mriki wargane sami guyub rukun mbak, 

pokok‟e menawi wonten ingkang gadah damel warga 

mriki sami gotong royong mbiantu ingkang kagungan 

kerso wau mbak. Semanten ugi menawi enten ingkang 

bade ndamel griyo, sareng-sareng sami mbantu tenogo lan 

material. Kanggene ingkang mboten saget nyumbang 

tenogo, gih digantos nyumbang material kados pasir, boto 

nopo nyumbang rokok demel ingkang kerjo mbak, dados 

warga giliran utawi giliran kerja bakti dateng nggene 

tiyang ingkang ndamel griyo wau”
64

 

(di Mijil ini semua warga saling guyub rukun gotong 

royong. Terutama jika ada yang warga yang punya hajat, 

warga akan berbondong-bondong membantu orang yang 

punya hajat tadi. Begitu juga bagi warga yang akan 

membangun rumah. Warga akan saling membantu tenaga 

secara bergiliran. Bagi yang tidak bisa membantu tenaga, 

mereka akan menyumbang pasir, batu bata atau rokok 

yang diberikan ke mereka yang kerja”) 

 

 Kegiatan sambatan atau gotong royong tersebut berlaku 

secara bergiliran atau bergantian antara warga yang satu 

dengan warga yang lain sehingga meringankan beban warga 
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dalam mendirikan rumah, sehingga kebutuhan akan papan bisa 

diatasi secara bergotong royong. 

Dari keterangan di atas bisa dilihat bahwa bagi warga 

Dusun Mijil tidak khawatir dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan, sandang, papan dan pekerjaan. Karena kebutuhan 

pokok tersebut bisa dipenuhi secara mandiri dan gotong 

royong. Begitu juga dengan kebutuhan pekerjaan. Warga 

Dusun Mijil secara turun temurun sudah terbiasa bekerja di 

ladang tasen dan hutan sebagai petani maupun butuh tani dan 

pencari kayu di hutan. Selain itu mereka juga beternak ayam, 

kambing dan sapi sebagai peliharaan yang jika suatu saat 

mereka membutuhkan biaya untuk kebutuhan tertentu, mereka 

akan menjual ternak tersebut sesuai kebutuhan.  

Karena keyakinan ini sudah turun temurun diyakini dan 

diikuti oleh masyarakat Dusun Mijil. Hal ini diakibatkan dari 

proses eksternalisasi terhadap suatu obyek yang disebut 

Objektivasi yang dilakukan oleh pendahulu atau orang-orang 

yang dituakan atau orang yang dianggap memiliki kemampuan 

lebih, yang dipercaya. Hasil Objektivasi atau penggambaran 

atas sesuatu atau sebuah obyek tersebut kemudian 

diinternalisasi, yaitu diterima dengan penalaran dan diyakini 

kebenarannya pada tiap-tiap diri masing-masing individu yang 

selanjutnya dipercayai keberadaan dan kebenarannya.  
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Sebagaimana diceritakan Prihatin warga Dusun Mijil 

yang memiliki Sembilan anak, ketika Prihatin memijatkan 

anaknya yang kedua di salah satu dukun bayi yang bernama 

Mbah Imah yang juga dianggap sebagai sesepuh di Dusun 

tersebut. Spontan ketika memijat Prihatin, mbah Imah 

mengatakan:  

“wisto… arepo KB bola-bali, anakmu kui bakale tetep 

akeh mergo turunane mbahmu. Mbahmu kui anake 

rolas, mergo uritanmu kui akeh”
65

 

(“sudahlah…, meskipun kamu berulang kali ber-KB, 

anakmu akan tetap banyak karena keturunan dari 

leluhurmu. Nenekmu mempunyai dua belas anak, 

karena indung telurmu banyak”) 

 

Kalimat atau ucapan yang disampaikan oleh Mbah 

Imah merupakan salah satu proses internalisasi yang terjadi di 

Dusun Mijil desa Grogol yang dilakukan oleh tokoh atau orang 

yang dipercaya pada suatu wilayah tertentu kepada warga 

masyarakat yang kemudian ucapan tersebut dipegang dan 

disimpan ke alam bawah sadar mereka dan diyakini keberadaan 

dan kebenarannya.  

Dari ucapan inilah Prihatin meyakini bahwa dia 

memang ditakdirkan mempunyai banyak anak, sehingga ketika 

dalam rentang waktu dua tahun sekali, dia harus melahirkan 
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anak hingga anaknya berjumlah Sembilan orang, Prihatin 

menerima kondisi dan keadaan tersebut dengan penuh 

kesadaran dan besar hati. Karena internalisasi atas sebuah 

obyek yang dilakukan Mbah Imah kepada Prihatin 

mempengaruhi pola pikir dan keyakinan Prihatin dalam hal 

keberadaan anak. 

Dari proses internaslisasi inilah masyarakat pinggiran, 

khususnya masyarakat Dusun Mijil cenderung meyakini dan 

mempercayai sebuah “keyakinan atau anggapan” yang menurut 

pemikiran masyarakat modern dianggap sebagai mitos. Begitu 

juga keyakinan banyak anak banyak rezeki, bagi sebagian 

orang mungkin dianggap sebagai mitos, namun tidak bagi 

masyarakat Dusun Mijil desa Grogol. Keyakinan ini justru 

diyakini dan diikuti bahkan dijadikan sebagai motivasi dalam 

memiliki anak serta melakukan perlindungan dan pola asuh 

terhadap anak.  

Pada era modern dan jaman teknologi sekarang ini 

banyak yang beranggapan bahwa memiliki banyak anak akan 

menimbulkan banyak masalah dan memunculkan banyak 

konflik dalam rumah tangga. Sehingga banyak keluarga yang 

sengaja membatasi jumlah kelahiran anak. Apalagi pemerintah 

juga mendukung pembatasan jumlah anak melalui program KB 

(Keluarga Berencana) dengan slogannya dua anak cukup. 
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Slogan dua anak cukup yang bermakna semakin sedikit anak 

akan semakin sejahtera kehidupan sebuah keluarga ternyata 

tidak berlaku bagi sebagian warga Dusun Mijil desa Grogol. 

Karena keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap leluhur 

lebih kuat dan lebih mandarah daging daripada gambaran 

program yang ditawarkan oleh pemerintah. 

Sebenarnya program KB yang digencarkan pemerintah 

melalui pejabat pemerintah desa Grogol dan juga petugas KB 

di wilayah kecamatan Sawoo juga tidak henti-hentinya 

mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pembatasan 

jumlah anak di wilayah Dusun Mijil. Namun karena proses 

penyampaian suatu “ide” atau proses “internalisasi” yang 

dilakukan oleh petugas KB tersebut belum bisa diterima secara 

nalar dan pemikiran mereka dengan cepat.  

Program KB Belum diterima secara maksimal di 

wilayah Dusun Mijil dikarenakan proses internalisasi yang 

dilakukan pendahulu mereka lebih natural yang disertai dengan 

penggambaran kehidupan langsung yang ada disekitar mereka. 

Penggambaran tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman 

kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka. Sehingga masuk 

dalam pikiran alam bawah sadar mereka sehingga terekam kuat 

dan terinternalisasi secara turun temurun hingga sekarang.  
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Kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu hal atau 

seuatu pandangan tertentu yang diiukuti dalam sebuah 

komunitas atau sekelompok masyarakat cenderung akan 

berlanjut turun temurun dan terus menerus sampai pada tahap 

keyakinan tersebut akan terkikis dengan sendirinya yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor.   

Yang terjadi di Dusun Mijil saat ini bahwa keyakinan 

banyak anak banyak rezeki masih dipegang kuat dan diyakini 

kebenarannya sehingga tidak heran jika di wilayah Dusun Mijil 

masih banyak keluarga yang memiliki anak lebih dari tiga 

orang. Kepemilikan banyak anak tersebut bukan hal yang aneh 

bagi mereka meskipun secara ekonomi taraf kehidupan mereka 

termasuk kategori menengah ke bawah akan tetapi mereka 

tetap menjalani hidup dengan nyaman dan bahagia karena 

mereka memaknai rezeki juga dengan hal-hal sederhana. 

Rezeki diartikan sebagai sesuatu yang bisa dinikmati 

dan untuk keberlangsungan hidup. Masyarakat pinggiran dalam 

kesederhanaannya lebih simple dalam memaknai rezeki. Segala 

hasil usaha dan jerih payah yang mereka lakukan, contohnya 

hasil dari berkebun ataupun hasil dari pekerjaan mereka di 

ladang bisa diterima dan dinikmati secara bersama-sama dalam 

suatu keluarga, itu sudah merupakan rezeki dan nikmat yang 
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tiada terkira bagi mereka karena yang dimaksud rezeki adalah 

sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup.  

Begitupun dengan anak. Ketika memiliki banyak anak, 

merekapun meyakini bahwa anak juga rezeki bagi mereka. 

Kehadiran anak dinilai sebagai anugerah yang tiada terkira. 

Maka ketika anak tersebut sudah mulai bisa membantu 

pekerjaan orang tua, yaitu membantu pekerjaan rumah dan 

meringankan beban pekerjaan orang tua di rumah, hal itu sudah 

dimaknai sebagai rezeki karena orang tua menikmati hasil 

pekerjaan yang dilakukan anak sekalipun tidak menghasilkan 

uang ataupun materi.  

Orang tua yang memiliki banyak anak tidak merasa 

beban dengan kehadiran anak banyak karena mereka mampu 

berbagi peran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai 

contoh, yang dialami oleh Keluarga Prihatin salah satu warga 

Dusun Mijil yang memiliki sembilan anak yaitu lima laki-laki 

dan empat perempuan. Antara anak yang satu dengan anak 

yang lain berjarak rata-rata dua tahun. Anak yang pertama saat 

penelitian ini berlangsung sudah berusia dua puluh tiga tahun. 

Dalam keseharian mereka, ketika orang tua sibuk 

bekerja di ladang, anak pertama, kedua dan ketiga sudah bisa 

membantu orang tua bekerja di ladang (tasen). Sedangkan yang 

ke empat perempuan sudah bisa membantu pekerjaan orang 
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tuanya di rumah salah satunya mengasuh dan melindungi adik-

adiknya ketika ditinggal orang tuanya bekerja di ladang. 

Pembagian peran inilah yang bisa dinikmati oleh orang tua 

mereka sehingga kehadiran banyak anak dimaknai dengan 

banyak rezeki.  
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BAB IV 

BANYAK ANAK BANYAK REZEKI DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang perlindungan anak di 

Dusun Mijil Desa Grogol, keempat rangkuman model 

perlindungan anak yang termaktub dalam UUPA telah 

dilakukan oleh masyarakat Dusun Mijil meskipun dengan hal 

hal sederhana, seperti menanamkan karakter yang baik kepada 

anak, memberikan Pendidikan wajib belajar Sembilan tahun 

dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai 

implementasi UUPA di Dusun Mijil Desa Grogol, pada 

umumnya masyarakat Dusun Mijil bersikap reaktif pada 

perlindungan terhadap anak mereka, meskipun 

implementasinya sangat sederhana. 

A. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang 

Perlindungan Anak (UUPA) 

Anak adalah manusia yang masih kecil (W.J.S. 

Poerwodarminto). R.A. Koesnoen memberikan pengertian 

bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda 

dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena 
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pengaruh keadaan sekitarnya. Sugiri mengatakan bahwa 

selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 

perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi 

dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas 

umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi 

dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 

umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di 

Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.
66

 Jadi 

dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia 

dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga 

berakibat mudah terpengaruh lingkungan. 

Sebagaimana orang dewasa yang mempunyai hak untuk 

mendapatkan kehidupan sejahtera, yang merupakan hak kodrati 

manusia
67

, Anakpun mempunyai hak untuk mendapatkan 

perlindungan, perlindungan anak adalah usaha dari setiap 

anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing 

dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak 
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dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan 

secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
68

 Perlindungan anak 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

 Menurut Konvensi Hak Anak ( KHA ) yang diratifikasi 

dan disahkan menjadi UU no. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan hak anak yang pada akhirnya disempurnakan 

menjadi UU no 35 tahun 2014, yang disebut anak adalah 

sampai batas usia 18 tahun, Batasan pengertian tentang anak ini 

berkembang sesuai perkembangan ilmu ilmu sosial, yang 

mendeteksi anak tidak hanya seatas masa masa belajar akan 

tetapi masa yang rentan dan rawan sehingga perlu 

perlindungan, konsep ini ikut membentuk konsep perlindungan 

terhadap anak dalam kerangka hukum internasional. Pada anak 

usia remaja, kondisinya sangat peka terhadap pengaruh nilai 

baru yang cenderung mudah menyesuaikan dengan arus 

globalisasi dan arus informasi yang bebas.
69
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 Dalam Islam, Perlindungan Anak berarti menampakkan 

apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua 

orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang 

terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak 

dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap 

tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati 

dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah 

dan amanah ciptaan Allah.
70

  

 Dalam melindungi hak anak-anak, pemerintah 

menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU No. 35 

Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam beberapa hal 

antara lain:  

1. Bersifat non diskriminasi.  

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.  

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.  

4. Penghargaan terhadap pendapat anak-anak
71
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B. Perlindungan anak di Dusun Mijil Desa Grogol 

 Dalam hal pemeliharaan dan perlindungan anak, 

masyarakat pinggiran sangat sederhana dalam mensikapi dan 

menerapkan pemeliharaan dan perlindungan. Dalam 

memelihara anak utamanya dalam hal pemberian makan, 

kebanyakan orang tua di masyarakat pinggiran cukup 

memberikan makan seadanya yang penting anak bisa makan 

dan kenyang. Hal ini dikarenakan kondisi dan kebiasaan 

masyarakat pinggiran yang berpola hidup sederhana yang 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan hasil 

dari alam sekitar. 

 Pola perlindungan anak pada masyarakat pinggiran 

sangat sederhana, hal ini tidak lepas dari keyakinan, tradisi, 

cara berpikir dan sikap sederhana yang ditunjukkan warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang cukup 

mengandalkan hasil alam dan lingkungan sekitar, namun juga 

tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam. Oleh 

karena itu masyarakat di daerah pinggiran tidak pernah 

mempermasalahkan ataupun menganggap sulit dan berat dalam 

hal pemeliharaan dan perlindungan anak. Sebagaimana mereka 

menjalani kehidupan dengan cara-cara sederhana, sebagaimana 

disampaikan oleh Jarwati, 40 tahun,  
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“Kulo asli penduduk mriki (Mijil). Ndilalah bojo kulo gih 

asli tiyang mriki bu… dados kulo gih kerasan urip teng 

mriki. Mriki niku sekeco kok bu…, janji trimo ngoten 

mawon pun mboten samar nek keluwen. Lintune niku 

menawi wonten permasalahan keluarga, biasanipun 

dirembug sareng-sareng antarane kulo, kaliyan bojo lan 

anak ingkang ageng ingkang sampun saget dijak mikir”
72

 

“saya asli penduduk sini (mijil), kebetulan suami saya 

juga asli orang Mijil bu…, jadi saya ya betah hidup 

disini. Hidup disini itu mudah kok bu… yang penting 

bisa menerima apa adanya, tidak perlu takut akan 

kelaparan, selain itu jika ada permasalahan keluargam 

biasa dimusyawarahkan bersama antara saya, suami dan 

anak yang sudah dewasa atau sudah bisa berfikir” 

 

 Masyarakat pinggiran banyak yang masih menganggap 

bahwa semakin banyak anak maka rezeki mereka akan semakin 

banyak (melimpah) juga. Oleh karena itu mereka tidak pernah 

merasa terbebani dalam hal pemeliharaan anak. Mereka justru 

bangga memiliki banyak anak, karena dengan demikian, para 

orang tua bisa mengajak anak-anaknya yang sudah mampu 

berkegiatan untuk membantu bekerja di tasen. Lebih dari itu, 

para orang tua juga biasa melibatkan anak-anak mereka yang 

sudah dewasa (mampu memberikan solusi) untuk 
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menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga yang 

mereka alami sehari-hari. Bahkan anak pertama dalam satu 

keluarga biasanya menjadi orang tua kedua bagi adik-adiknya. 

Bagi masyarakat pedesaan/pinggiran, mempunyai anak 

adalah sesuatu yang alami dan “lumrah” sebagai penerus 

kehidupan, sehngga dalam pengasuhan dan perlindungan anak 

mereka tidak risau dan tidak khawatir dengan keberlangsungan 

hidup si anak meskipun mereka memiliki banyak anak. 

Sebagaimana dituturkan Mistun 65 tahun yang mempunyai 6 

orang anak ketika diwawancarai peneliti terkait jumlah 

anaknya yang bamyak mengatakan:  

“kulo biasa mawon kok bu… mboten repot. Malah 

kleresan gadah yugo katah, yugane pun sami saget 

biantu tiyang sepahe nyukupi butuh. Gek cirose tiyang-

tiyang gadah yugo katah malah awet enom”
73

 

“saya biasa saja kok bu… tidak repot. Malah lebih baik 

punya banyak anak, anak-anak sudah pada bisa 

membantu orang tuanya mencukupi keluarga. Selain itu 

kata orang-orang, punya banyak anak mmembuat awet 

muda”. 

 

 Perlindungan dan pengasuhan anak adalah tindakan 

yang saling berkaitan dalam pemeliharaan anak. Pengasuhan 

adalah bentuk interaksi dan pemberian stimulasi dari orang 
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dewasa disekitar kehidupan anak. Pemberian stimulus yang 

dilakukan orang tua pada masyarakat pinggiran pada umumnya 

tidak jauh berbeda dengan masyarakat umum, misalnya dengan 

mengajarkan kata-kata positif yang disampaikan kepada anak 

sejak masih bayi, mengajarkan anak tentang sebuah konsep, 

peraturan, kebiasaan-kebiasaan serta adat istiadat yang berlaku 

di daerah tersebut.  

Pengasuhan anak tidak lepas dari peran serta kedua orang 

tua yaitu ayah dan ibu. Pola asuh yang diperankan orang tua 

sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku anak. Idealnya 

anak diasuh oleh ayah dan ibu. Akan tetapi di beberapa kasus 

banyak ditemui pola asuh yang tidak lengkap, yaitu anak hanya 

diasuh oleh ibunya saja atau bahkan oleh ayahnya saja. Pola 

asuh tunggal seperti ini banyak ditemui di daerah pedesaan 

atau pinggiran yang sebagian besar disebabkan karena ibu 

harus bekerja meninggalkan rumah contohnya menjadi buruh 

migran. oleh karena kondisi tersebut, anak terpaksa hanya 

diasuh oleh salah satu orang tuanya saja yaitu ayah.  

 Sebagaimana hasil pengamatan lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti, kondisi tersebut diatas juga dialami 

oleh beberapa warga Dusun Mijil, salah satunya adalah 

keluarga bu Mesinah usia 68 tahun, mempunyai 4 orang anak. 

Bu mesinah bekerja keluar kota sebagai pembantu rumah 
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tangga sehingga pengasuhan anak dibebankan kepada suami di 

rumah. Sedangkan karakter ayah kebetulan bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. 

Antara lain, ayahnya malas bekerja dan suka mabuk-mabukan 

sehingga tidak memperhatikan dan tidak peduli pada pola asuh 

dan pembentukan karakter anak. Kondisi ini tentu sangat 

berpengaruh pada tumbuh kembang anak, akibatnya ada 

karakter dari anak Mesinah tidak sesuai dengan etika.  

 Pengasuhan dan perlindungan anak yang diterapkan 

para orang tua di Dusun mijil desa Grogol sangat sederhana. 

Sebagaimana hasil observasi peneliti selama berada di Dusun 

Mijil, peneliti mendapati banyak orang tua yang membawa 

serta anak-anak mereka termasuk yang masih balita untuk turut 

serta bekerja ke pinggir hutan. Kegiatan seperti itu sudah 

umum dilakukan oleh masyarakat di daerah Mijil. Anak-anak 

akan ikut orang tua mereka ke tasen. Di Tasen mereka akan 

membantu orang tuanya semampu mereka. Ada kalanya 

mereka bermain sambil membantu mengasuh adik-adik mereka 

yang masih kecil di Tasen. Kehidupan seperti ini biasa ditemui 

di daerah Mijil, sebagaimana disampaikan oleh Bu Semen 50 

tahun memiliki 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. 

“anak kulo 4 awit alit biasa kulo jak teng alas mbak…, 

nggih pados ron jati, pados kajeng terus disade dados. 
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Wit alit kulo ajari nyambut damel kersane ngertos butuh. 

Sakniki sampun ageng, sadoyo sampun sami nyambut 

damel. Anak kulo sing mbajeng sampun setri sampun 

nikah tumut garwone, nomer kalih jaler sampun sadean 

bakso, ingkang setri kalih nomer 3 dan nomer 4 kesah 

pados rezeki teng Taiwan. Alhamdulillah… griyo kulo 

kados ngeten niki ingkang ngrehab anak-anak mbak…”
74

 

“anak saya 4 sejak kecil biasa saya ajak ke hutan 

mbak…, ya mencari daun, mencari kayu jati untuk dijual. 

Sejak kecil sudah saya ajari bekerja biar mengerti 

tanggungjawab. Sekarang sudah besar, semua sudah 

bekerja. Anak saya yang pertama perempuan sudah 

menikah dan ikut suami. Nomer dua laki-laki sekarang 

sudah berjualan bakso. Sedangkan anak perempuan 

nomer 3 dan 4 sudah bekerja menjadi TKI di Taiwan. 

Alhamdulillan…, rumah saya ini sudah di rehab dan 

dibangun oleh anak-anak saya mbak…” 

 

Pola asuh dan interaksi anak dengan orang tua sangat 

baik, meskipun banyak orang tua di Dusun Mijil yang lulusan 

SD atau bahkan tidak pernah mengenyam pindidikan namun 

mereka sangat perhatian dan peduli dengan penanaman sikap 

dan karakter pada anak. Contohnya anak diajari untuk bersikap 

sopan dan mempunyai tata krama terhadap orang tua. Sejak 

usia dini anak dikenalkan sikap disiplin dan tanggung jawab 

yakni dengan mengajak anak mereka ke ladang/tasen untuk 
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membantu orang tua yang sesuai dengan usia dan 

kemampuannya.  

Begitu pula dalam hal Pendidikan, para orang tua 

sangat peduli dengan kebutuhan Pendidikan anak. Selain 

menanamkan karakter giat bekerja, mereka juga memberikan 

hak Pendidikan anak yaitu dengan menyekolahkan anak-anak 

mereka di Lembaga Pendidikan formal yang ada di wilayah 

desa Grogol kecamatan Sawoo. Meskipun mereka memiliki 

banyak anak, namun Pemberian hak Pendidikan anatara anak 

laki-laki dan perempuan sama, tidak dibeda-bedakan. 

Sebagaimana yang diungkapkan Prihatin ketika diwawancarai 

oleh peneliti mengatakan,  

“anak kulo sedoyo kulo sekolahne mbak, sami mawon 

anak lanang kalih anak wedok mboten kulo bedak-

bedakne, mangke nek pun wangsul sekolah, nggih kulo 

jak kerjo teng tasen”
75

 

“anak saya semua saya sekolahkan mbak.., sama saja, 

anak laki-laki dan perempuan tidak saya beda-bedakan. 

Sepulang sekolah, mereka saya ajak kerja di tasen”. 

 

Pola asuh dan perlindungan anak yang dilakukan 

masyarakat Dusun Mijil masih sangat sederhana dengan 

memegang kuat tradisi dan kearifan lokal. Orang tua berperan 
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sebagai komunikator atau pembawa pesan, sedangkan anak 

sebagai penerima pesan.
76

 Selain itu orang orang tua juga 

menanamkan nilai-nilai kerukunan dan saling berbagi sesama 

saudara. Orang tua juga menanamkan kepada anak-anak 

mereka tentang nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal   yang 

masih mereka junjung tinggi dan mereka yakini.  

Masyarakat Dusun Mijil sangat mempercayai 

omongan/kata-kata tokoh atau orang yang dituakan sebagai 

tokoh masyarakat non formal di daerah tersebut dengan 

menjadikannya motivasi/panutan yang diyakini dan diikuti 

(diugemi) dalam kesehariannya begitu juga dalam hal 

pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan orang tua lebih sering 

berada di ladang/tasen untuk bekerja. nak hampir tidak ada 

karena orang tua lebih sering berada di sawah untuk bekerja 

sehingga dalam hal pemeliharaan anak mereka lebih percaya 

pada apa yang dikatakan oleh tokoh atau tetua di wilayah 

tersebut. 

 Masyarakat Dusun Mijil desa Grogol mengasuh anak 

sambil bekerja di ladang atau tasen adalah hal biasa. Orang Tua 

pada umumnya bersikap reaktif dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak, meskipun implementasinya bisa 
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dibilang sederhana. Sebagai contoh ketika anak sakit mereka 

cukup membawa ke dukun atau bidan setempat untuk berobat 

atau mereka mengobatinya dengan ramuan tumbuh-tumbuhan 

yang ada di sekitarnya. Begitu juga anak-anak merekapun 

tumbuh sehat dan bahagia dalam kesederhanaan dibawah 

pengasuhan orang tua.  

  Selain itu dalam bidang pendidikan, orang tua di 

Dusun Mijil juga peduli dengan Pendidikan anak. Rata-rata 

mereka sudah menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 

Sembilan tahun. Mungkin bagi petani yang hanya memiliki 

areal tanah kecil atau sebagai buruh tani hanya mampu 

menyekolahkan anaknya pada sekolah yang relatif murah atau 

hanya sampai lulus SD atau SLTP saja. Sementara bagi petani 

yang memiliki areal tanah luas, lebih mudah untuk 

menyekolahkan anaknya dimanapun anak memintanya. Bahkan 

ada diantara petani tersebut yang mampu melanjutkan sekolah 

anaknya hingga ke perguruan tinggi.  

Berbeda ketika anak-anak sudah mulai dewasa dan 

mulai bisa membantu orang tua bekerja. Anak yang sudah bisa 

membantu orang tua bekerja akan menjadi menjadi 

kebanggaan tersendiri bagi orang tua, bukan karena mereka 

sudah bisa bekerja akan tetapi lebih karena orang tua merasa 

bangga karena sudah mampu menanamkan sikap tanggung 
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jawab pada anak bahwa hidup butuh kerja keras dan 

perjuangan.  

 

C. Implementasi UUPA di Dusun Mijil Desa Grogol 

 

Pengertian anak menurut Undan-Undang No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang 

yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada 

dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus 

dipenuhi semasa masih anak-anak. Selaras dengan yang 

dimaksud dalam Konvensi Hak Anak yaitu seseorang yang 

berusia dibawah 18 tahun dan mereka mempunyai hak 

antara lain menerima pendidikan, pengasuhan, kesehatan 

yang layak, perlindungan dari eksploitasi bekerja, 

perlindungan aman secara moral, spiritual kelak ketika ia 

sudah dewasa, sehingga tidak ada alasan bagi orang tua 

untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan 

perlindungan kepada anak-anaknya.
77

  

Dalam melindungi hak anak-anak, pemerintah 

menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU No. 35 

Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam beberapa hal 
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antara lain: (1) Bersifat non diskriminasi, (2) Kepentingan yang 

terbaik bagi anak-anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup dan perkembangan, (4) Penghargaan terhadap pendapat 

anak-anak.
78

 

 

1. Bersifat non Diskriminasi 

Perlindungan Anak Dalam Islam berarti 

menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di 

dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta 

dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua 

kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan 

ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara 

harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah 

ciptaan Allah. Menurut Arif Gosita, Hukum Perlindungan 

Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang 

menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya.
79
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Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Mijil desa Grogol, mereka sudah menerapkan pemenuhan 

kebutuhan dan hak anak secara optimal sesuai dengan ukuran 

di wilayah tersebut.  Hal ini ditunjukkan pemenuhan kebutuhan 

hidup, tumbuh berkembang, pola asuh, pola pemeliharaan dan 

juga kebutuhan Pendidikan yang tidak membeda-bedakan 

antara anak laki-laki dan anak perempuan. Saat anak-anak 

dirasa sudah mampu untuk diajak bekerja membantu di ladang, 

mereka akan mengajak serta anak-anak mereka baik laki-laki 

dan perempuan untuk membantu pekerjaan di lading sesuai 

dengan usia dan kemampuan mereka. Semua anak baik laki-

laki maupun perempuan yang dirasa sudah mampu dibebani 

tanggung jawab, akan diberi amanat pekerjaan oleh orang 

tuanya sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. 

Sebagaimana disampaikan Prihatin dalam pemaparan data di 

atas, bahwa semua anaknya diberikan bekal pendidikan hingga 

lulus SLTP dikarenakan di daerah tersebut mayoritas anak-

anak bersekolah lulus SLTP, dengan lulus SLTP  bagi mereka 

sudah luar biasa karena banyak diantara anak-anak Dusun Mijil 

yang hanya menyelesaikan  pendidikannya sampai tingkat 

sekolah dasar (SD) saja.  

Selepas sekolah, menjelang sore hari anak-anak akan 

membantu orang tuanya ke Tasen. Bagi anak laki-laki mereka 
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akan membentu mencari kayu bakar, mengelola lahan 

pertanian atau peternakan. Sedangkan anak perempuan 

membantu mencari daun-daunan dan memetik sayuran di 

ladang untuk dijual. Kegiatan ini menunjukkan bahwa orang 

tua tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan 

perempuan baik dalam pemeliharaan dan pemenuhan hak anak 

maupun dalam memberikan beban tanggung jawab kepada 

anak-anak mereka. Sehingga tidak ada diskrimanasi antara 

anak laki-laki dan perempuan, antara anak yang normal dan 

yang berkebutuhan khusus, juga antara anak yang bersekolah 

dan tidak bersekolah. Anak-anak bergembira membantu orang 

tua bekerja di Tasen sambil bermain bersama. Ada yang 

menggembala ternak sambil bermain, ada yang membantu 

orang tua dengan menjaga adik-adik mereka yang masih balita 

di Tasen, membantu mencari daun-daunan dan sebagainya. 

Dari kesederhanaan itu bagi mereka adalah hal yang 

menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak. 

 

2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak-anak 

 Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum 

PBB melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 

1989 Pasal 32 dari KHA, menyatakan 

bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala 
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bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap 

bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu 

pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau 

mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, 

dan sosial anak.  

Layaknya Orang tua dimanapun akan selalu 

memberikan yang terbaik bagi anaknya, Pada masa 

pertumbuhan selain masalah kesehatan, gizi dan pangan juga 

diperlukan perhatian pada pertumbuhan kecerdasan dan akhlak. 

Untuk pemenuhan hak tersebut, orang tua memasukkan 

anaknya ke sekolah Taman kanak-kanak (TK) terdekat yang 

ada di Dusun tersebut. Selain itu pada sore harinya mereka juga 

memasukkan anaknya ke sekolah Taman Pendidikan Al-quran 

(TPQ) selain untuk menanamkan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa juga untuk pemberian pembelajaran adab, 

sopan santun dan bersosialisasi dengan teman-teman seusianya 

di lingkungan.  

Lain halnya yang terjadi di beberapa keluarga di Dusun 

Mijil yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan yang lain. 

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa keluarga yang pola 

asuh anaknya dibebankan kepada salah satu saja atau bahkan 

dititipkan ke kaluarga yang lain. Dengan alasan kebutuhan 

ekonomi, orang tua atau ibu mereka terpaksa harus 
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meninggalkan rumah untuk bekerja di luar kota sehingga 

tumbuh kembang anak dibawah pengasuhan ayah saja atau 

bahkan diasuh oleh neneknya. Akibat ketimpangan pola asuh 

ini brdampak langsung pada proses tumbuh kembang dan 

karakter anak. Beberapa anak yang terlahir dari keluarga yang 

kurang harmonis juga mengalami krisis moral dan krisi 

karakter. Sehingga pemenuhan hak akan kepentingan yang 

terbaik bagi anak belum bisa terpenuhi. 

 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala 

bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap 

bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu 

pendidikannya, di Dusun Mijil hal tersebut sudah terpenuhi, 

Meskipun orang tua memberikan beban tanggung jawab 

kepada anak-anaknya untuk membantu pekerjaan di Tasen, 

namun pekerjaan yang mereka bebankan kepada anak tetap 

mengacu pada pertimbangan usia dan kemampuan anak. Anak-

anak membantu orang tua setelah mereka pulang sekolah jadi 

tidak mengganggu kegiatan sekolah.  

 Pemberian tanggung jawab membantu orang tua ini 

bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi 

anak melalui penanaman sikap disiplin dan tanggung jawab 

kepada anak. Orang tua mengajarkan bahwa untuk hidup kita 

harus bekerja dan berusaha. Sehingga kelak jika anak-anak 
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sudah dewasa dan memutuskan untuk hidup mandiri, orang tua 

sudah membekali mereka dengan sikap tanggung jawab dan 

mengajari mereka untuk giat bekerja.  

Sejalan dengan pemikiran di atas, di Dusun Mijil rata-

rata anak yang berusia remaja sudah mampu membantu 

perekonomian orang tua mereka, bahkan mayoritas anak 

pertama di Dusun Mijil berperan menjadi orang tua kedua bagi 

adik-adik mereka yang menopang perekonomian keluarga, 

disini bukan berarti bukan berarti anak dipekerjakan akan tetapi 

anak dibelajari tanggung jawab, tidak hanya pada dirinya akan 

tetapi pada orangtua, keluarga dan orang orang disekitarnya.  

Sulit membedakan antara memberi pelajaran tentang 

tanggung jawab atau mempekerjakan anak. Karena disisi lain, 

ada beberapa warga yang memang secara tidak langsung 

mempekerjakan anaknya dengan menyuruhnya membantu ke 

tasen atau pergi ke hutan, kalua di presentase sekitar 25 % dari 

jumlah penduduk Dusun Mijil, meski pada kenyataanya 

pekerjaan yang dibebankan tidak berat.
80

 hal ini sesuai dengan 

observasi yang dilakukan oleh penulis. 
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3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan 

Perkembangan 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara 

berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap 

lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha 

perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab 

dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif 

dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh 

mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain 

yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan 

berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki 

kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan 

kewajiban- kewajibannya.  

Kegiatan perlindungan anak berdampak pada hukum, 

baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Karena 

hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan 

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 
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yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam 

pelaksanaan perlindungan anak.
81

 

Sebagaimana yang dilakukan orang tua di Dusun Mijil 

desa Grogol kecamatan Sawoo, Perlindungan dan kepastian 

hukum anak yang dilakukan mulai dari pemberian identitas 

anak yang berupa akta kelahiran. Sedangkan hak untuk 

keberlangsungan hidup dan perkembangan, mereka meberikan 

makan-makanan bergizi, memperhatikan tumbuh kembang 

anak dengan cara rutin setiap bulan datang ke Posyandu Balita 

yang ada di lingkungan Dusun Mijil dan pemberian imunisasi 

sesui dengan anjuran petugas kesehatan, serta memberikan 

Pendidikan yang layak dan memenuhi standart wajib belajar 

(wajar) 9 tahun sehingga anak-anak di Dusun Mijil mayoritas 

sekolah dan lulus SLTP. 

 

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak-anak 

Salah satu masalah anak yang memperoleh 

perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). 

Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak 

di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. 

Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu 
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anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh 

upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, 

pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan 

menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.  

Orang tua di Dusun Mijil menurut beberapa hasil 

wawancara yang disebutkan sebelumnya tidak membeda-

bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya 

dianggap sama, ketika lahir ke dunia sudah membawa 

rezekinya masing-masing. Sebagai contoh, ketika anak laki-

laki disekolahkan sampai tingkat SLTP, anak perempuan pun 

juga disekolahkan sampai di tingkat SLTP. Hal ini 

membuktikan bahwa sebagai orang tua meskipun mereka hidup 

di daerah pinggiran dengan segala keterbatasannya, tetapi 

mereka sangat menghargai kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap anak.  

Kehidupan masyarakat pinggiran lekat dengan sikap 

peduli terhadap sesama dan gotong royong. Sikap peduli ini 

ditanamkan sejak dini oleh para orang tua dalam bentuk saling 

membantu dan tolong menolong dalam setiap kegiatan 

kemasyarakatan atau perayaan-perayaan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut biasanya orang tua 

mengajak anak-anak mereka untuk turut serta dan terlibat 

langsung membantu proses kegiatan mulai dari awal hingga 
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akhir kegiatan. Meskipun yang mereka lakukan sebatas 

membantu kegiatan yang ringan-ringan disesuaikan dengan 

usia dan kemampuan mereka, akan tetapi dalam kegiatan 

gotong royong tersebut terjadi interaksi positif antara anak 

yang satu dengan yang lain, antara orang tua dan anak, 

demikian sebaliknya sehingga terjadi interaksi sosial yang 

menumbuhkan sikap kepedulian dan kebersamaan.  

Interaksi antar anak dan orang tua menyebabkan proses 

timbal balik, baik dalam bentuk hubungan baik maupun konflik 

yang mewarnai proses didalamnya sehingga memunculkan rasa 

saling membutuhkan dan peduli serta saling memahami sikap 

dan karakter masing-masing antara yang satu dengan yang lain 

dalam keluarga tersebut. Dari proses inilah, orang tua bisa  

memahami sifat dan karakter anak sehingga mereka paham apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan anak. Dari sinilah orang tua 

bisa mulai mengajak atau melibatkan anak-anak mereka untuk 

berbicara dan memberikan pendapatnya sebagai bentuk 

penghargaan dan pemberian kesempatan kepada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan 

dan mengacu pada UUPA bahwa pola perlindungan anak yang 

dilakukan di Dusun Mijil sesuai dengan konsep UUPA. 

Meskipun faktanya orang tua tidak mengetahui atau tidak 

memahami tentang UUPA akan tetapi apa yang mereka 
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lakukan terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan anak 

tidak bertentangan dengan UUPA.  

Akan tetapi dari beberapa data yang disampaikan 

masyarakat Dusun Mijil secara kwalitas perlindunganya kurang 

maksimal atau masih belum sesuai dengan standarisasi Undang 

undang Perlindungan anak. Perlindungan anak yang sederhana 

di Dusun Mijil belum tentu bisa diterapkan di daerah 

perkotaan, demikian pula sebaliknya. 

Perlindungan anak sederhana di Dusun Mijil bervariatif. 

Ada orang tua yang sudah menganut pola pengasuhan modern 

namun masih banyak juga yang menggunakan pola asuh 

tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

tingkat Pendidikan, keyakinan dan pola pikir masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. Memiliki anak lebih dari tiga orang 

adalah hal biasa bagi warga masyarakat Dusun Mijil, karena 

sebagian masyarakat ada yang masih beranggapan dengan 

banyak anak artinya banyak rezeki. Maka dari itu orang tua 

akan melakukan perlindungan secara maksimal terhadap anak 

yang sesui dengan standart pola perlindungan di masyarakat 

tersebut.  

Orang tua yang memiliki banyak anak juga akan 

melakukan perlindungan terhadap anak-anaknya dengan pola 

perlindungan yang sama dengan orang tua yang memiliki 
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sedikit atau kurang dari tiga anak. Sebagai contoh, orang tua 

yang memiliki anak sedikit maupun banyak sama sama di 

Sekolahkan sampai tingkat SLTP, Konteks kesetaraan yang 

mereka terapkan pada anak-anak mereka sesuai dengan konsep 

kesetaraan dalam perlindungan perempuan dan anak.  

Tak kalah pentingnya orang tua juga memberikan 

identitas kepada anak-anak mereka yang berupa akta kelahiran. 

Terbukti di Dusun Mijil hampir seluruh anak yang ada disana 

sudah memiliki akta kelahiran. Salah satunnya keluarga 

Prihatin yang memiliki Sembilan anak. Kesembilan anaknya 

sudah memiliki akta kelahiran semua. Hal ini membuktikan 

bahwa meskipun memiliki banyak anak, orang tua tetap 

memperhatikan dan memenuhi hak anak untuk memiliki 

identitas.  

Identitas anak wajib dimiliki setiap anak dan 

merupakan hak anak yang wajib dipenuhi orang tua sebagai 

bukti pengakuan atas anak oleh orang tua dan negara. Ketika 

keberadaan anak sudah diakui oleh orang tua dan negara, maka 

anak akan lebih mudah mengakses hak-haknya yang lain untuk 

pemenuhan kebutuhannya. Antara lain akses untuk 

memperoleh Pendidikan formal karena syarat untuk masuk ke 

Pendidikan formal harus mempunyai identitas atau akta 

kelahiran. 
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Pemenuhan identitas anak ini juga tidak lepas dari peran 

serta pemerintah desa yang terus mengupayakan warganya 

untuk memproses dan memiliki identitas, karena memiliki 

identitas adalah hak setiap anak dan setiap warga negara 

sebagai bukti diakui keberadaannya oleh negara. Hasil dari 

upaya pemerintah desa dalam memenuhi hak warganya untuk 

mendapatkan pelayanan, melalui Bidan desa yang membantu 

proses kelahiran bayi di Dusun Mijil, warga pada umumnya 

sudah langsung mengurus/memproses akta kelahiran anak 

begitu anak mereka lahir sehingga anak-anak disana mayoritas 

sudah memiliki identitas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Eksternalisasi adalah proses dialektika oleh para tokoh 

masyarakat Dusun Mijil yang terjadi secara berkala sejak 

zaman dahulu, kemudian di Objektifasi oleh masyarakat, 

proses ini ada dua entitas, yang pertama realitas 

masyarakat yang subyektif dan realitas diluar masyarakat 

yang obyektif, yang keduanya saling berinteraksi secara 

intersubyektif, yang menghasilkan kenyataan bahwa 

masyarakat mau tidak mau harus berinteraksi dengan 

dunia sosialnya, sedangkan Internalisasi dimaknai sebagai 

proses peresapan kembali realitas objektif di masyarakat 

ke dalam individu secara subjektif, proses tersebut sangat 

tergantung pada simetri antara dunia obyektif masyarakat 

dan dunia subyektif individu yang dipengaruhi oleh latar 

belakang masing masing individu. 

Memiliki banyak anak adalah sesuatu yang biasa karena 

keberadaan banyak anak bagi sebagian masyarakat 
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diyakini bisa membawa banyak rezeki. Keyakinan ini 

mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir masyarakat 

sebagai bentuk proses eksternalisasi yang terjadi secara 

terus menerus. Hal ini terjadi pada obyek yang sama yang 

kemudian memunculkan gambaran atau Objektivasi atas 

sesuatu yang dilihat, dialami dan dirasakan yang kemudian 

masuk dalam pikiran alam bawah sadar sebagai bentuk 

proses internalisasi yang berlangsung secara terus menerus 

atau turun menurun sehingga menjadi sebuah keyakinan 

yang dipercayai kebenarannya.  

Begitu juga yang terjadi di Dusun Mijil, bahwasannya 

keyakinan banyak anak banyak rezeki merupakan proses 

perpindahan pemikiran melalui proses eksternalisasi, 

Objektivasi dan internalisasi para pendahulu sehingga 

keyakinan banyak anak banyak rezeki mampu 

mempengaruhi dan memotivasi pikiran serta cara pandang 

masyarakat Dusun Mijil terhadap keberadaan anak yang 

membawa rezeki atau keberkahan bagi keluarga. 

Keyakinan tersebut masih kuat dan berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga meskipun memiliki 

banyak anak dan kondisi kehidupan mereka sangat 

sederhana, namun mereka tidak terbebani dan bisa 

menjalani kehidupan dengan bahagia dan sejahtera sesuai 
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ukuran dan standar di wilayah Dusun Mijil desa Grogol. 

Dampak dari keyakinan keyakinan banyak anak banyak 

rezeki,  mengakibatkan masih banyak dijumpai keluarga di 

Dusun Mijil desa Grogol yang memiliki anak lebih dari 

tiga. 

2. Kepemilikan banyak anak di Dusun Mijil merupakan hal 

yang wajar dan biasa ditemui di keluarga-keluarga di 

wilayah tersebut. Meskipun kondisi kehidupan mereka 

sangat sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan 

karena sumber ekonomi mereka cukup bergantung pada 

alam dan lingkungan sekitar dan secara statistik di wilayah 

Ponorogo tergolong kondisi ekonomi menengah ke bawah, 

namun pola perlindungan dan pola pemeliharaan yang 

mereka lakukan tidak bertentangan dengan Undang-

undang Perlindungan Anak (UUPA). Pemenuhan hak anak 

yang mencakup 4 point yaitu: (1) Bersifat non 

diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (3) 

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 

(4) Penghargaan terhadap pendapat anak-anak, sudah bisa 

terpenuhi sesuai ukuran dan kemampuan mereka termasuk 

keluarga yang memiliki anak lebih dari tiga, namun masih 

ada sekitar 25 % masyarakat yang masih sengaja 

mempekerjakan anak anak dengan dalih memberikan 
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pelajaran, selain itu perlindungan yang dilakuakan oleh 

masyarakat Dusun Mijil secara kwalitas masih kurang 

menurut standart UUPA. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya peningkatan kwalitas perlindungan anak bagi 

masyarakat pinggiran agar sesuai dengan Undang Undang 

Perlindungan Anak ( UUPA ), yang dalam hal ini perlu 

campur tangan Pemerintah terkait pemenuhanya. 

2. Perlu adanya aturan yang jelas antara mengajarkan anak 

bekerja dan mempekerjakan anak, baik di daerah pedesaan 

maupun perkotaan sehingga tidak ada lagi pekerja anak di 

Indonesia. 

 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, 

peneliti berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri 

maupun pembaca. Peneliti telah berusaha semaksimal 

mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun bukan berarti 
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penyusunan ini lepas dari segala bentuk kekurangan. Maka, 

peneliti berharap kepada pembaca untuk senantiasa 

memberikan masukan, baik berupa saran, komentar, atau 

kritik yang membangun. Semoga masukan yang diberikan 

akan menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya. 
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