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ABSTRAK 

 
Habib Mustofa  NIM 1530120006, Kajian Living Qur’an, “Hubungan 

Tafsir QS Al ‘Ashr dan Dampak Penggunaan Gadget Anak Usia 11-

13 Tahun di Desa Rajek Grobogan”, Dosen Pembimbing Dr. H. 

Masrukhin, S.Ag., M.Pd. 

 

 Fenomena penggunaan Gadget di anak usia 11- 13 tahun di desa 

Rajek, Grobogan menjadi daya Tarik penelitian untuk menghubungkan 

makna yang terkandung dala QS Al ‘Ashr sebagai bentuk fungsionalitas 

tentang pentingnya efisiensi waktu dalam berkehidupan sebagai muslim 

dan dampak yang akan dialami jika penggunaan Gadget secara massive 

terus teraplikasi di kehidupan anak usia 11-13 tahun desa Rajek, 

Grobogan. 

Peneliti fokus terhadap masalah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi (QS. 

Al ‘Ashr) dalam kehidupan anak usia 11-13 tahun atau yang masih belajar 

dalam strata sekolah menengah pertama di desa Rajek, Grobogan. Metode 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan Field Research (penelitian lapangan), yakni prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, metode 

pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, dokumentasi serta 

buku-buku kajian tafsir. Data diperoleh dari wawancara tentang hubungan 

penerapan QS Al ‘Ashr terhadap fenomena penggunaan Gadget dan 

dampak yang akan dialami oleh anak usia 11-13 tahun di Desa Rajek, 

Grobogan. Landasan teori diperoleh dari hasil penjelasan serta pandangan 

tentang kajian buku dan kitab tentang Tafsir QS Al ‘Ashr dan Fenomena 

penggunaan Gadget. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisa 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Kandungan 

isi surat dalam QS. Al Ashr belum teraplikasi di kehidupan anak-anak usia 

11-13 tahun  di Desa Rajek, Grobogan yaitu tentang efisiensi waktu atau 

manajemen waktu. 2) Dampak pengunaan gadget terhadap anak usia 11-

13 tahun Desa Rajek, Grobogan sudah masuk dalam dalam kategori 

kecanduan yang memprihatinkan. 
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