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ABSTRAK

Tauhidmerupakansuatusikap keimanan yang paling mendasardalam agama
Islam.Setiapmuslim tak terkecuali para remaja yang dalam hal ini berperan
sebagai generasi penerus juga wajibmeyakinibahwa Allah ituMahaEsa,
Dialahsatu-satunyasesembahan yang wajibdisembahdantiadasekutubagi-Nya.
Oleh karena itu, untuk merealisasikan sikap tauhid yang sesuai dengan al-qur’an
yang pertama diperlukan adalah pemahaman yang cukup terlebih dahulu terhadap
ajaran islam khususnya tentang tauhid itu sendiri. Sehubungan dengan hal
tersebut, pemahamantauhid pada remaja kampung Ujung Gunung Ilir menunjukan
hal yang kontradiktif dengan realitas disana, dimana mayoritas warganya
beragama islam akan tetapi para remajanya memiliki pemahaman yang rendah
tentang tauhid. Kondisi inilah yang memotifasi penulis untuk mengungkapkan
upaya apa yang harus di lakukan para orang tua untuk meningkatkan pemahaman
tauhid pada remaja yang ada disana. Permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah terkait : bagaimana pemahaman dan pengaplikasian tauhid
pada remaja Kampung Ujung Gunung Ilir, dan faktor-faktor apasajakah yang
mempengaruhi penyimpangan pemahaman tauhid pada remaja yang ada
dikampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan
pengaplikasian tauhid pada remaja KampungUjung Gunung Ilir serta faktor-faktor
apasajakah yang mempengaruhi rendahnya pemahaman tauhid pada remaja
Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
Populasi dalam Penelitianiniadalahpara remaja usia 12-21 tahun yang berjumlah
17 remaja yang mewakili populasi yang ditetapkan dari jumlah keseluruhan
jumlah populasi yang ada yaitu 118 remaja. Jenis penelitian ini merupakan
penelitianlapangan dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam
mengumpulkan data digunakan metode kuesioner, observasi, interview dan
dokumentasi. Untuk analisa data digunakan metode cara berfikir induktif dan
deduktif.

Berdasarkananalisisa data yang telah peneliti lakukan,makadapat
disimpulkan bahwa pemahaman tauhid pada remaja kampung Ujung Gunung Ilir
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang cukup rendah, Mayoritas dari
mereka hanyamemahamitauhidsecaraumumsajasebatasTuhanitumahaEsa, Islam
hanyasekedarmembacasyahadat, sholat,danpuasasaja, sedangkankonsekwensi
yang melekatpadamaknatauhidmerekakurangmemahaminya,
haltersebutdipengaruhiolehduafactoryaitu Intern
meliputikurangnyaminatremajadalammempelajariilmuagama,khususnyatentangta
uhid dan factorekterenyang meliputikurangnyabimbingan orang tua,
factorekonomi, pendidikandanpergaulanremaja yang
cenderunglebihmenyukaibergauldenganremaja yang beragama lain.


