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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “Pemahaman Tauhid Pada Remaja Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”.Untuk 
menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami makna yang 
terkandung pada judul diatas, penulis akan jelaskan beberapa Istilah berikut ini: 

Pemahaman berasal dari kata dasar paham, yang memiliki arti pengertian, 
pengetahuan, aliran, pandangan, proses, cara, perbuatan memahami atau 
memahamkan.1 Dalam hal ini, pemahaman yang penulis maksud adalah 
pandangan remaja Kampung Ujung Gunung Ilir dalam memahami apa itu tauhid 
dan bagaimana cara mengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Tauhid merupakan suatu konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan 
tentang ke-Esaan tuhan.2 Istilah tauhid berasal dari kata dasar wahhada-
yuwahhidu-tauhid, yang secara bahasa berarti menyatukan, menganggap sesuatu 
sebagai satu atau meng-Esakan Tuhan.Sedangkan menurut istilah kata tauhid 
memiliki pengertian meng-Esa-kan Allah.Dalam pengamalannya, biasanya 
ketauhidan dibagi menjadi 3 macam, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan Asma 
wa Sifat.3 

                                                             
1 Peter Salim & Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), h. 2841 2 Djaka P, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini,(Surakarta: Pustaka Mandiri, 
2004), h. 302. 3Kelompok telaah Kitab Ar-Risalah,Buku Pintar Aqidah,(Sukoharjo: Roemah 
Buku,2010),h.198. 
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  Remaja menurut Hasan Basri adalah mereka yang telah meninggalkan 
masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan menuju masa pembentukan 
tanggung jawab yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang belum 
pernah dialami, seperti menstruasi bagi wanita serta mimpi basah bagi remaja pria 
(Aqil Baliq).4Remaja berasal dari kata latin Adolensence yang berarti tumbuh atau 
tumbuh menjadi dewasa, disini istilah Adolensence  memiliki arti yang lebih luas 
lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.5Dalam hal 
ini, remaja yang penulis maksud adalah para remaja muslim yang ada di Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 
  Ujung Gunung Ilir merupakan sebuahkampung berkembang yang terdapat 
di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,dimana didalamnya terdapat 
pluralitas agama, budaya dan keanekaragamannya, serta berbagai macam tradisi 
yang telah turun-temurun didalamnya, yang menjadi lokasi penulis mengadakan  
penelitian ini. 

Dari penjelasan tersebut maka tergambarlah maksud penulis 
mengemukakan judul skripsi ini. Adapun yang dimaksud judul tersebut adalah 
penulis ingin mengetahui bagaimanakah Pemahaman Tauhid Pada Remaja 
Kampung UjungGunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang 
Bawang dan Bagaimana Cara Mengaplikasikannya dalam Kehidupan 
Sehari-hari. 

                                                             
4Kartini Kartono, Psikologi Anak( Psikologi Perkembangan), (Bandung: Mandar Maju, 

2007), h.152. 5E.B. Hurlock,Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 
Kehidupan, (Jakarta : Erlangga, 1994), h. 15. 
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B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis dalam memilih judul tersebut adalah: 

1. Tauhid merupakan suatu pemahaman keimanan yang sangat mendasar, 
dimiliki serta dijaga oleh setiap umat muslim yang ada didunia ini, tak terkecuali 
bagi para remaja muslim yang ada di Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan 
Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 
2. Sebagai insan yang berpendidikan, penulis merasa perlu ikut serta dalam 
mensosialisasikan dan menyumbangkan buah pemikiran khususnya mengenai 
pemahaman tentang pentingnya bertauhid, serta cara pengaplikasiannya dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran orang 
tua, khususnya di kampung ujung gunung ilir dalam memperhatikan sejauhmana 
mereka memberikan/ menyampaikan pemahaman tentang tauhid kepada anak-
anak mereka, serta mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 
pemahaman tauhid yang terjadi pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini. 

C. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadits 

serta merupakan agama penyempurna bagi agama-agama yang ada pada 
sebelumnya. Apabila kita memperhatikan kisah para nabi dan rosul yang 
tercantum dalam Al-qur’an dan apa yang terjadi pada umat mereka, maka kita 
akan mengetahui bahwa ajaran yang mereka ajarkan tidak lain adalah menyeru 
pada satu kalimat, yaitu agar umatnya hanya beribadah kepada Allah dan tidak 
mensekutukan-Nya. 
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Pengenalan dan pengajaran tauhid merupakan prioritas utamadalam 
agenda dakwah para nabidan rosul. Mereka semua diutus oleh Allah untuk 
meyakinkan para pengikutknya agar menerima, meyakini, dan melaksanakan 
tauhid. Seluruh usahadakwah yang mereka lakukan dipusatkan agar kaumnya 
semata-mata hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun.6 

Allah SWT berfirman :  
                          

 Artinya : “dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu 
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) 
melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".(Qs. Al-Anbiya :25). 
 Terlepas dari itu semua, tanpa terasa 14 abad telah berlalu sejak diutusnya 
NabiMuhammad SAW dalam mensyiarkan agama Allah. Tidak dapat dipungkiri 
seiring berjalannya waktu pengajaran tentang tauhid semakin lama semakin 
ditanggapi serius oleh umat islam. Mulai dari organisasi, sekolah, maupun pondok 
pesantren semuanya tidak mau ketinggalan dalam hal menanamkan nilai- nilai 
tauhid dalam kehidupan sehari-hari kepada jama’ahnya. Hal tersebut dilakukan 
agar generasi penerus yang akan datang tidak pernah lupa tentang hakikat tujuan 
diciptakannya manusia didunia ini. 

                                                             
6Kelompok Tela’ah Ar-Risalah, Op.Cit. h. 199. 
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Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu ajaran yang ada dalam islam 
adalah tentang tauhid, yaitu suatu sikap peng-Esaan tuhan(Allah).7Tauhid 
merupakan suatu keharusan bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-
Qur’an : 

                       

Artinya : “Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.Allah adalah Tuhan 
yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.Dia tiada beranak dan tidak pula 
diperanakkan.Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.( Qs. Al-Iklash 
:1-4). 

Iman kepada Allah merupakan sesuatu yang paling utama dan terpenting 
dalam sistem aqidah dan amal dalam Islam. Sebab, keyakinan-keyakinan lainnya 
merupakan cabang dari pokok tersebut.8 Ketetapan-ketetapan tentang moral dan 
perdata juga bersandar pada poros tersebut. Segala yang terkandung dalam islam 
tidak lain bahwa zat Allah lah yang menjadi sumber rujukannya. 

Tauhid merupakan hal yang paling penting dalam aspek aqidah.Pondasi 
pendidikan anakpun dimulai dari penanaman nilai-nilai tauhidkepada anak. 
Sebagai contohnya “Syahadat” dalam adżan yang diperdengarkan pada anak 
yangbaru lahir sebagai bukti pentingnya menanamkan tauhid sejak dini.Tauhid 
jugamerupakan tonggak penentu keselamatan seorang hamba dihadapan Rabb-nya 
kelak.Mempelajari dan menanamkan tauhid merupakan hal pokok yang sudah 
menjadi keharusan bagi setiap muslim tanpa terkecuali para remaja muslim yang 

                                                             
7Dedi Suardi, Vibrasi Tauhid,(Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993), h. 1. 8Abu al A’la Maududi, Yusuf Qordowi, M. Khoirul Jalad,  Hakekat Tauhid dalam 

Kehidupan Seorang Muslim, (Baitunnur: Darul Ulum Press, 1990), h. 9. 
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ada di Kampung Ujung Gunung Ilir. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pula 
bagi orang tua untuk mendahulukan penanaman tauhid sejak dini kepada putra-
putri mereka. 

Sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab Tuḥfat Al-Maudūd yang 
dikutip oleh Syhminan Zaini, Beliau menjeslakan  bahwa: 

“diharuskan dilakukan adzan dan iqamaĥ di telinga bayi yang baru lahir 
mengandung harapan agar mula-mula suara yang terdengaroleh telinga bayi 
adalah seruan adzan yang mengandung makna keagungandan kebesaran Allah 
serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seorangyang masuk Islam. Hal 
yang sama dianjurkan pula agar yang bersangkutan dituntut untuk mengucapkan 
kalimat tauhid ini saat sedang meregang nyawa ketika hendak meninggalkan 
dunia yang fana ini”.9 

Penulis mengutip pendapat syaikh Ja’far Subhanidalam bukuTauhid dan 
Syirik, beliau menjelaskan bahwa: 

“Semakin kurang tauhid seorang muslim, maka akanber dampak pada 
semakin rendah pula kadar akhlak, watak kepribadian, serta kesiapannya 
menerima konsep Islam sebagaipedoman dan pegangan hidupnya. Sebaliknya, 
jika aqīdah tauhid seseorang telah kokoh dan mapan (established), maka terlihat 
jelas dalam setiap amaliahnya. Setiap konsep yang berasal dari Islam, pasti akan 
diterima secara utuh dan dengan lapang dada tanpa rasa keberatan serta terkesan 
mencari-cari alasan hanya untuk menolak.Inilah sikap yang dilahirkan dari 
seorang muslim sejati”.10 

Sebagaimana yang telah terjadi saat ini, banyak fakta yangmenunjukkan 
bahwa perilaku negatif sudah dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dinegeri 
ini, hal ini sebagai wujud nyata akan lemahnya nilai-nilai tauhid dan 
pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sangat memprihatinkan, 
perilaku-perilaku negatif ini sudah sangat menjamur, serta sudah dianggap lumrah 
oleh mayoritas masyarakat yang didalamnya terdapat pula calon generasi penerus 

                                                             
9Syahminan Zaini, Pendidikan Anak Dalam Islam,(Jakarta: Kalam Mulia,2004),h.16. 10Syaikh Ja’far Subhani, Tauhid dan Syirik, (Bandung: Mizan,1992), h.26. 
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mereka yang terbilang masih sangat lugu, minim pengetahuan, pergaulan serta 
sangat mudah terpengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan tersebut. 

Jika melihat fakta diatas, apabila tidak diantisipasi dengan baik dan segera 
mungkin, bukan hal yang mustahil jika masalah ini akan terjadi pula di Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, mengingat kampung tersebut 
merupakan salah satu kampung berkembang yang terletak di Kabupaten Tulang 
Bawang dan memiliki banyak sekali anak dalam usia remaja yang sangat aktif 
dalam segala macam kegiatan termasuk penggunaan media sosial yang akhir-akhir 
ini sangat menghawatirkan.  

Dilokasi yang hendak dilaksanakan penelitian ini, tepatnya di Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,yang 
merupakan sebuah kampung yang syarat akan pluralitas, baik agama, suku, 
maupun budayanya, penulis menyaksikan dan mempelajari secaralangsung 
bagaimana praktik prilaku para remaja disana yang dapat dikatakan mulai 
menunjukan gejala-gejala yang mengarah pada masalah diatas. Meski di kampung 
tersebut telah terdapat pondok pesantren, organisasi keagaaman, taman 
pendidikan Al-Qur’an,sekolah dengan basic keagamaan, serta masih banyak lagi 
organisasi keagamaan lainnya,tidak dapat dipungkiri bahwa disana terdapat pula 
penganut agama lain yang memiliki budaya dan adat istiadat yang bertentangan 
dengan ajaran agama kita seperti menyembah berhala, mempercayai dukun, 
berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga apabila semua wadah tersebut tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, bukan hal yang tidak mungkin penyimpangan 
negatif seperti perbuatan menduakan tuhan (syirik), praktik perdukunan, 
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menuhankan materi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, berjudi dan masih banyak 
lagi penyimpangan lainnya akan mulai menggerogoti para remaja yang ada di 
Kampung Ujung Gunung Ilirserta menggiring mereka untuk lebih menjauhi 
ajaran-ajaran agama termasuk ajaran tauhid. 

Hal tersebut secara perlahan mulai nampak, terbukti ketika penulis 
bertanya seputar pemahaman tauhid dan pengamalannya kepada beberapa remaja 
yang ada di Kampung Ujung Gunung Ilir. Diantaranya Dhani (17 tahun), Aldy 
(15), Ilham (12), Sukat (21 tahun), yoga  (13 tahun) dan Sanjaya (16 tahun). 
Ketika penulis bertanya tentang apa itu tauhid dan bagaimana pengaplikasiannya 
dalam kehidupan sehari-hari, merekapun memberikan tanggapan dengan ekpresi 
yang berbeda-beda. Misalnya Dhani, Ilham, dan Sukat, para remaja ini pun 
langsung terdiam dan nampak bingung tidak bisa menjawab dengan alasan lupa 
atau belum pernah belajar terkait pertanyaan yang penulis ajukan. Namun, 
berbeda dengan Sanjaya, yoga dan Aldy, tiga remaja ini langsung menjawab 
meski dengan jawaban seadanya atau masih bersifat umum, yaitu  meng Esakan 
Tuhan (Allah).11Begitu pula ketika penulis bertanya tentang kewajiban mereka 
sebagai seorang muslim, seperti mengerjakan sholat, puasa ramadhan serta 
kewajiban lainnya yang bermuara pada Allah, mereka dengan malu dan terbata-
bata sulit menjawab setiap pertanyaan yang penulis ajukan. 

Hal ini tentu sangat mengejutkan, karena pada dasarnya mereka berasal 
dari background agama yang sama yaitu agama islam yang menjadi agama 
mayoritas disana, mereka juga pernah belajar di TPA, RISMA, maupun organisasi 

                                                             
11  Dhani dkk, Remaja Muslim, wawancara, 15 Agustus 2018 
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yang sama, akan tetapi mereka terlihat sangat kebingungan dengan pertanyaan 
yang penulis ajukan seputar tauhid dan bagaiamana cara mengaplikasikannya 
dalam kehidupan mereka.Berbeda ketika penulis menanyakan terkait Issue yang 
sedang Hits saat ini, seperti dimana dan kapan ada hiburan kuda lumping atau 
organ tunggal,mereka terlihat sangat kompakdan antusias serta sangat senang 
dalam menjawabnya. Hal senada juga mereka tunjukan ketika penulis bertanya 
tentang praktik perdukunan, dimana warung yang menjual minuman keras, serta 
tentang gadget terbaru, mereka dengan semangat menjawabnya dan seperti sudah 
sangat familiar dengan hal-hal tersebut. 

Adanya kesenjangan diatas inilah yang melatar belakangi penulistertarik 
untuk meneliti terkait bagaimana pemahaman tauhidpada Remaja Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, serta 
memberikansedikit pengetahuan dan pemahaman tentang tauhid kepada 
masyarakat dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
sesuai dengan tuntunan ajaran islam sehingga kedepannya pemahaman dan 
pengaplikasian masyarakat tentang tauhid akan lebih baik. 

D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemahaman dan pengaplikasian tauhid pada remaja Kampung 

Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang? 
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2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tauhid pada remaja 
Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang 
Bawang? 

E. Tujuandan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana pemahaman dan pengaplikasian tauhid pada remaja kampung Ujung 
Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta mengetahui 
faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. 
2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam bidang ilmu ke-

Ushuluddin-an, serta turut memberikan sumbangan pemahaman dan pemikiran 
mengenai tauhid serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari kepada 
masyarakat, khususnya para remaja muslim yang ada di Kampung Ujung 
Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Menambah wawasan tentang tauhid sebagai suatu praksis dalam suatu 
masyarakat ditinjau dari beberapa sudut pandang para tokoh terkemuka 
sehingga mempermudah pembaca yang hendak melakukan penelitian 
mengenai masalah tauhid. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengetahuan penulis, belum ada karya ilmiah yang berjudul sama 

persis dengan judul Skripsi Pemahaman Tauhid Pada Remaja  Kampung Ujung 
Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ini. Akan 
tetapi,karya ilmiah dengan judul yang berbeda namun dalam pembahasannya 
hampir sama, penulis temukan dengan judul sebagai berikut: 

1. Skripsi dengan judul “Pendidikan Tauhid Pada Usia Remaja” karya Hartani 
pada tahun 1999, UIN SUKA Jogjakarta, dalam hal ini beliau membahas 
tentang pendidikan tauhid bagi remaja dalam keluarga. Dalam skripi tersebut 
dijelaskan bahwa keberagamaan diusia remaja menuntut orang tua harus 
mampu menjadi teman bagi anak-anak mereka, karena pada usia tersebut 
mereka membutuhkan sahabat yang dapat diajak bicara terkait masalah yang 
sedang dihadapinya guna menjalin hubungan spiritual dalam menanamkan 
ketauhitan. 

2. Skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Tauhid dalam Al-qur’an”, karya Zakiyatus 
Syarifah pada tahun 2007, UIN SUKA Jogjakarta, beliau menjelaskan tentang 
nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam al-qur’an study tafsir al misbah karya 
quraish shihab, diantaranya dalam surat al-fatihah yang terdapat ajaran untuk 
senantiasa melibatkan Allah dalam segala hal,bersyukur,serta meyakini tentang 
sifat-sifat dan kehendak Allah. 

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Tauhid Sebagai Prinsip Keluarga dalam 
Pendidikan Akhlak” karya Ukhti Filia pada tahun 2006, IAIN Wali Songo 
Semarang, Beliau menjelaskan tentang tauhid sebagai prinsip keluarga 
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berdasarkan sudut pandang Ismail Raji Al-Faruqi  yang memposisikan tauhid 
sebagai pembentuk akhlakulkarimah dalam keluarga. 

4. Sedangkan Skripsi dengan judul “Pemahaman Tauhid Pada Remaja Kampung 
Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”, disini 
penulispembahasannya lebih menitik beratkan pada bagaimana pemahaman 
remaja muslim yang ada disana tentang tauhid dan bagaimana cara mereka 
mengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, serta faktor-faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi penyimpangan pemahaman tauhid pada mereka. 
Hal inilah yang membedakan penelitian skripsi ini dengan yang lainnya. 

G. Metode Penelitian 
 Metode penelitian merupakan tata cara terkait bagaimana suatu penelitian 
dilakukan. Metode penelitian membicarakan tentang tatacara pelaksanaan 
penelitian.12 Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, perlu 
ditentukan terlebih dahulu jenis metode-metode apasaja yang akan digunakan 
dalam melaksanakan sebuah penelitian hal ini dimaksudkan agar penelitian yang 
dilakukan dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai hasil yang diinginkan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam suatu 
masyarakat. Data yang dimaksud disini berupa pemahaman para remaja, orang 

                                                             
12M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22 



13 
 

 
 

tua, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada di Kampung Ujung Gunung 
Ilir. Objek yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana 
Pemahaman dan pengaplikasian tauhid pada Remaja Kampung Ujung Gunung Ilir 
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

 b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menuturkan, 

menggambarkan dan mengklasifikasikan data secara obyektif dan sekaligus 
menginterpretasikan serta menganalisanya.13Dilihat dari sifatnya penelitian ini 
termasuk penelitian yang menggambarkan keadaan suatu obyek untuk memahami 
makna yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini penulis mencoba 
menggambarkan bagaimana pemahaman dan pengaplikasian tauhid pada remaja 
kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawangdan 
apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Agar mendukung penelitian ini 
peneliti juga menggunakan data perpustakaan sebagai teori pendukung dalam 
memperjelas data yang diperoleh di lapangan.  

 2. Sumber Data 
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek 

darimana data diperoleh dalam suatu penelitian. Sedangkan sumber data dalam 
penelitian ini adalah bersumber dari : 

 
 
                                                             
13Kholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

cet.3, h.44. 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.14Data 
primer dalam penelitian lapangan didapatkan dari hasil angket dan wawancara 
kepada responden dan informan terkait penelitian.Responden dalam penelitian ini 
adalah para remaja yang berjumlah 17 orang yang telah dipilih dan dapat 
mewakili populasi keseluruhan dalam penelitian ini yang berjumlah 118 remaja. 
Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah aparat kampung, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, serta para orang tua yang memiliki anak dalam usia 
remaja. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum 
oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan menyajikan, data 
sekunder disebut juga data yang tersedia.15Data sekunder merupakan data 
pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur, karya-karya 
dan dokumentasi terkait objek penelitian. 

Kedua sumber data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, 
karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang 
dengan data kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka 
data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya 

                                                             
14 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya(Bogor : Ghalia Indonesia, 

2001).h.81.  15M. Iqbal Hasan,Ibid. h.81 
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3. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 
obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar 
diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi di lapangan. Sebagaimana 
pendapat bahwa “observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
dengan sistematis fenomena- fenomena yang diselidiki”.16 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan 
dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 
1) Observasi Partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, tempat 

dilakukannya observasi. 
2) Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah lakupeneliti 

dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati 
kurang dituntut.17 

Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi non-partisipan, dimana 
peneliti tidak turut bagian dalam kehidupan para remaja yang diobservasi. Metode 
ini digunakan untuk mengobservasi kondisi objektif seluruh remaja muslimdan 
aktivitasnya, keadaan masyarakat, serta keadaan sarana dan prasarana desa. 

b. Metode Interview/Wawancara 

                                                             
16Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. I74. 17 Koenjaraningrat,Metode-metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Gramedia Putaka 
Utama,2004), h. 189. 
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Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 
jawab. menurut Sutrisno Hadi, “interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan 
dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat 
melihat dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya tampaknya merupakan 
alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik 
yang terpendam (latent) maupun yang memanifes”.18 

Pendapat lain menyatakan bahwa interview adalah “ suatu percakapan 
yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan tanya jawab 
dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan secara 
fisik, interview sama dengan bincang-bincang”.19 

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan 
salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi 
langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. 

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 
dapat dibagi atas tiga: 
1) Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok- pokok 

masalah yang diteliti. 
2) Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer 

tidak sengaja mengarahkantanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian 
dan interviewer. 

                                                             
18Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riet Social,(Bandung : Alumni,2002), Cet. Ke 

V, h. 171. 19Kartini Kartono, Ibid.  h. 172. 
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3) Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 
membuat pokok- pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 
wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

  Untuk memperoleh data yang valid dan kredibel, digunakan jenis interview 
bebas terpimpin, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa “ dalam 
interview bebas terpimpin peng-interview menyiapkan kerangka-kerangka 
pertanyaan untuk disajikan tetapi cara bagaimana pertanyaan itu diajukan sama 
sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer”.20 Metode ini digunakan karena  
dinilai paling praktis dan efisien untuk mendapatkan data, disampaing itu karena 
pertanyaan ini menyangkut pertanyaan umum, oleh karena itu pendapat mereka 
harus melibatkan dan dijadikan sumber utama. Adapun yang akan di interview 
dalam penelitian ini adalah aparat Kampung, tokoh agama, orang tua dan para 
remaja yang ada di Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten 
Tulang Bawang. 

c. Metode Kuesioner 
  Mohammad Ali menjelaskan bahwa: “Angket (Kuesioner) dapat 
dipandang sebagai suatu tekhnik penelitian yang banyak mempunyai kesamaan 
dengan wawancara, kecuali dalam pelaksanaannya, angket dilaksanakan secara 
tertulis, sedangkan wawancara secara lisan. Oleh sebab itu angket sering juga 
disebutdengan wawancara tertulis”.21 Sedangkan menurut Bimo Walgito, 

                                                             
20 Sutrisno Hadi, Op. Cit., hlm. 206. 21Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi,( Bandung: Penerbit 

Angkasa, 1984). H.87. 
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“Kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan-pertanyaanyang wajib dijawab 
oleh orang yang diselidiki atau responden”.22 
  Metode kuesioner ini jika dilihat dari penyampaiannya dibagi menjadi 
duamacam, yaitu kuesioner langsung dan tidak langsung. Sebagaimana dijelaskan 
Sutrisno Hadi bahwa kuesioner langsung biasanya dikirimkan secara langsung 
kepada orang yang ingin dimintai pendapat, keyakinannya, atau diminta 
menceritakan keadaan dirinya sendiri secara langsung.sedangkan kuesioner tidak 
langsung merupakan kebalikannya.23 
  Dalamhal ini penulis menggunakan jenis kuesioner langsung, dimana 
dalam penyusunan item-itemnya menggunakan kuesioner tipe pilihan dalam 
bentuk multiple choice dengan tiga alternatif jawaban yaitu a, b dan c. Kuesioner 
ini akan diberikan kepada para remaja dan data yang akan dihimpun mengenai 
bagaimana pemahaman dan pengaplikasian tauhid pada remaja kampung ujung 
gunung ilir serta faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. 
  Metode kuesioner ini merupakan metode utama yang penulis gunakan. 
Bentuk pengisiannya dengan membubuhkan tanda (x) pada alternatif jawaban 
yang dianggap cocok. Metode ini diharapkan dapat memberikan data pokok 
sebagai bahan pengolahan dan analisis data. 
 
 

                                                             
22Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1987), h. 60 23Sutrisno Hadi, Metode Research II,(Yogyakarta: Andi Offset,1990), h.158. 



19 
 

 
 

c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak 

tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil 
penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat 
kedudukannya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi 
merupakan salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, 
melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau 
organisasi- organisasi tertentu. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan kondisi obyek Kampung Ujung Gunung Ilir, sejarah berdirinya, 
struktur organisasi, keadaan penduduk, keadaan mata pencaharian, keadaan 
ekonomi, keadaan pendidikan dan lain-lain. 

5. Metode Analisa Data 
Setelah data terkumpul, langkah penulis selanjutnya adalah menganalisa 

data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, sehingga dapat 
memberikan arti dan dapat menemukan jawaban daripada permasalahan yang 
sedang penulis teliti. 

Dalam mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh dari lapangan 
tersebut, penulis menggunakan analisa kualitatif karena data yang diperoleh 
merupakan data yang deskriptif, hal ini sesuai dengan pendapat Sumadi 
Suryabrata yaitu: “Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan 
digunakannya, apakah analisis statistik ataukah non statistik. Pemilihan ini 
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tergantung pada data yang terkumpul statistik sesuai dengan data kwantitatif atau 
data yang dikualifikasikan yaitu dalam bentuk bilangan, sedangkan analisis non 
statistik sesuai dengan data deskriptif.24 

Sedangkan pengertian dari analisis data kualitatif adalah suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan jugaperilakunya yang nyata, diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.25 Pengertian analisis disini dimaksudkan 
sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis 
sistematis menunjukan cara berfikir induktif – deduktif dan mengikuti tata tertib 
dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. 

Cara berfikir induktif yaitu : “ berangkat dari fakta-fakta khusus,peristiw 
yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusu itu ditarik 
generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.26 Sedangkan cara berfikir deduktif 
merupakan metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat 
umum kemudian dari data umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus.27 

 

                                                             
24Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,( Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 39. 25Soerjono Soekamto,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,(Jakarta: Raja 

Grafindo,1998), h.12. 26Sutrisno Hadi, Op.Cit.,h.24. 27Sutrisno Hadi, Ibid, h. 28. 


