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ABSTRAK 

Farhan Ahmad Fauzan. 1162020073. 2020. Konsep Pendidikan Anak Q.S Al-

Baqarah Ayat 83 Implikasinya Dalam Pendidikan Karakter. 

Di zaman milenial ini banyak kita temui orang cerdas di berbagai penjuru 

dunia. Namun, kebanyakan dari mereka kecerdasannya hanya tercermin dalam hal 

akal dan pemikiran, tidak dengan perilaku. Fenomena dewasa ini menunjukan 

bahwasannya kita berada di zaman penuh dengan orang berilmu, namun banyak 

dari mereka yang tak bisa menyeimbangkan taraf keilmuan mereka dengan karakter 

yang sepatutnya. Degradasi moral ini terlihat jelas dengan banyaknya orang berilmu 

yang menyalahgunakan kemampuan juga jabatan mereka sehingga banyak orang 

terdzalimi akibat ulah tangan mereka.Penyebab terjadinya demikian karena 

kurangnya penanaman pendidikan karakter dan akhlak semasa kecil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penafsiran para muffasir Q.S al-

Baqarah ayat 83. 2) Pendidikan karakter bagi anak menurut Q.S al-Baqarah ayat 

83. 3) Implementasi pendidikan anak yang terkandung pada Al-Qur’an Surat al-

Baqarah ayat 83 implikasinya dalam pendidikan karakter 

Penelitian ini bertolak dari banyaknya nilai yang dapat dijadikan pendidikan 

pada Q.S al-Baqarah ayat 83. Secara historis, ayat ini menceritakan kaum Bani 

Israil yang berjanji untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, yaitu 

berupada perintah tauhid, birrul walidain, berbuat baik pada kerabat, anak yatim 

dan kaum miskin, berkata baik, shalat dan zakat. Namun pada akhirnya kebanyakan 

dari mereka berpaling atas janji mereka. Ayat ini dapat dijadikan sumber 

pendidikan pada anak sebagai dasar pengembangan nilai karakter. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui penafsiran para 

muffasir terkait Q.S al-Baqarah ayat 83. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi yang dapat membantu dalam 

mengetahui implementasi pendidikan anak pada Q.S al-Baqarah ayat 83, juga 

dengan implikasinya terhadap pendidikan karakter. 

Hasil penelitian ini adalah sebuah konsep implementasi pendidikan anak pada 

Q.S al-Baqarah ayat 83 yang didasarkan penafsiran para muffasir juga dapat 

berimplikasi pada nilai karakter. Dengan mengimplementasikan nilai yang 

terkandung pada Q.S al-Baqarah ayat 83 ini dapat menjadikan anak tumbuh 

menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Selain tumbuh kembangnya anak 

menjadi pribadi yang berkarakter, konsep pendidikan anak ini dapat menjadi 

landasan bagi para pendidik dan orang tua sebagai pedoman mendidik anak. 
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