
 
 

21 
 

 
 

BAB II 
PEMAHAMAN TAUHID PADA REMAJA 

A. Tauhid 
1. Pengertian Tauhid 

Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kata 
benda yang memiliki arti ke-Esaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya 
satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata Wahhada ( وحد ) 
Yuwahhidu ( يوحد ) Tauhidan  ( توحدا).1 

Secara etimologis, tauhid berarti ke-Esaan. Maksudnya, keyakinan bahwa 
Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian 
tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu ke-Esaan Allah, 
mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah, meng-Esakan Allah.2 

Kata Tauhid terdiri dari perkataan “Theos” artinya Tuhan, dan 
“logos”yang berarti ilmu (science, study, discourse). Jadi theologi berarti ilmu 
tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Definisi theologi yang diberikan oleh para 
ahli-ahli ilmu agama antara lain dari Fergilius Ferm, yaitu: The discipline which 
concernsGod (or the Divine Reality) and God‟s relation to the world (Tauhid 
ialah pemikiran sistematis yang berhubungan dengan alam semesta).3 

Kalimat Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi’il 
Wahhada-Yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan 
sesuatu satu saja. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Makna ini 

                                                             
1M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Departemen P & K, 1989), , h. 1091. 2M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus,Ibid, h. 6. 3A. Hanafi, Pengantar Tauhid Islam (Jakarta : Pustaka al-Husna Baru, 2003), h. 1. 
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tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, Yaitu menafikan segala sesuatu 
selainsesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya”4 

Secara istilah, makna Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-
satunyasesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna 
inisesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan 
olehmanusia, bisa jadi berupa Malaikat, para Nabi, orang-orang shalih atau 
bahkanmakhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya 
menjadikan Allahsebagai satu-satunya sesembahan saja.5 

 Jubaran Mas’ud menyatakan bahwa tauhid bermakna beriman kepada 
Allah, Tuhan yang Esa, atau juga sering disamakan dengan kata “ الالهاالهللا ” (tiada 
Tuhan SelainAllah).6 Fuad Iframi Al-Bustani juga menerangkan hal yang sama. 
Menurutnya tauhid adalah Keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa.7Syahminan 
Zaini juga turut menjelaskan tentang apa itu tauhid, menurut beliau tauhid berasal 
dari kata “wahhada”(وحد) “yuwahhidu”(يوحد) Tauhidan” ( توحيدا ), yang berarti 
mengesakan Allah SWT.8 

Menurut Syeikh Muhammad Abduh, tauhid merupakan suatu ilmu 
yangmembahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-
sifatyang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali 
wajibdilenyapkan pada-Nya.Juga membahas tentang rasul-rasul Allah, 

                                                             
4Syarh Tsalatsatil Ushul,...h.39. 5Syarh Tsalatsatil Ushul,Ibid. h. 48. 6Jubaran Mas‟ud, Raid Ath-Thullab ( Beirut : Dar Al‟ilmi Lilmalayyini, 1967), h.972. 7Fuad Iqrami Al-bustani, Munjid Ath-Thullab ( Beirut: Dar Al-Masyriqi, 1986), h. 905. 8Syahminan Zaini, Kuliah Akidah Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), h.54. 
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meyakinkankerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan (dinisbatkan) kepada 
mereka, danapa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.9 

Menurut Zainuddin, Tauhid berasal dari kata “wahid” (واحد) yang 
artinya“satu”. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu 
atau Esanya Allah, maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang 
mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan Ilmu 
Tauhid.10 

Hakeem Hameed mengartikan tauhid sebagai sebuah kepercayaan 
ritualistik dan perilaku ceremonial yang mengajak manusia menyembah realitas 
hakiki (Allah) dan menerima segala pesan-Nya yang disampaikan lewat kitab-
kitab suci dan para Nabi untuk diwujudkan dalam sikap yang adil, kasih sayang, 
serta menjaga diri dari perbuatan maksiat dan sewenang-wenang demi 
mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.11 

Tauhid menurut Abu al-A’la al-Maududi merupakan sebuah kalimat 
deklarasi/pengakuan seorang muslim, kalimat pembeda seorang muslim dengan 
orang kafir, ateis dan musyrik. Sebuah perbedaan yang lebih terletak pada 
peresapan makna tauhid dan meyakininya dengan sungguh-sungguh kebenaran-
Nya dengan mewujudkannya dalam perbuatan agar tidak menyimpang dari 
ketetapan Ilahi.12 

                                                             
9Yusron Asmuni, Op.cit., h. 2. 10Ainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1. 11Hakeem Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, terj. Ruslan Shiddieq, 

(Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1983), Cet. 1, h. 36. 12Abul A‟la al-Maududi,  Prinsip-prinsip Islam, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: al-
Ma‟arif, 1975),  h. 68. 
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Lain halnya dengan Muhammad Taqi, beliau berpendapat bahwa Tauhid 
bermakna meyakini ke-Esaan Allah.Keyakinan ini berarti meyakini bahwa Allah 
adalah satu dalam hal wujud,penciptaan, pengatur, pemerintah, penyembahan, 
meminta pertolongan, merasaTakut, berharap, dan tempat pelabuhan cinta. Intinya 
tauhid menghendaki agar seorang muslim menyerahkan segala urusan dan hatinya 
hanya kepada Allah.13 

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan tauhid adalah meyakini ke-Esaan Allah dalam Rububiyah (ketuhanan), 
Uluhiyah (ibadah), menetapkan bagi Nya nama-nama dan sifat-sifat-Nya serta 
menjauhkan-Nya dari kekurangan dan cacat (maha sempurna) serta tidak 
menyetarakannya dengan mahluk apapun.14 

Ada beberapa istilah lain yang memiliki kesamaan makna atau hampir 
sama dengan tauhid yakni : 
a. Iman 

Menurut Al-Asyariyah, iman hanyalah membenarkan dalam hati serta 
tidak diharuskan untuk di praktikkan.Senada dengan ini Imam Abu Hanifah 
mengatakn bahwa iman hanyalah itiqad, Sedangkan amal adalah bukti iman 
Namun tidak dinamai iman. Ulama Salaf diantaranya Imam Ahmad, Malik, dan 
Syafi‟i, berpendapat bahwa iman adalah : 

 اعتقادبالجىانووطقباللسانوعملباالركان
                                                             

13Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Filsafat Tauhid, terjemahan M. Ha bin Wicaksana, 
(Bandung: Mizan, 2003),  h. 61-64. 14Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam 
Islam), (Jakarta, Darul Haq, 2019),h. 1. 
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Artinya : Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan 
lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh.15 
b. Aqidah 

Menurut bahasa ialah keyakinan yang tersimpul kokoh didalam hati, 
mengikat, dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut terminologis di 
antaranya pendapat Hasan al-Banna mengatakan bahwa aqidah ialah beberapa hal 
yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, sehingga dapat mendatangkan 
ketenteraman, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguraguan.16 Dalam 
hal ini Peneliti lebih cenderung kepada pendapat Yunahar Ilyas 
yangmengidentikkan antara tauhid, iman, dan aqidah. Tauhid merupakan tema 
sentral aqidah dan iman.17 

2. Urgensi Tauhid 
Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan subtansi aqidah 

ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini urgensi tauhid mengharuskan seorang 
hamba senantiasa meyakini dan mengakui bahwa hanya ada Allah SWT semata, 
Rabb (Tuhan) segala sesuatu dan Rajanya. Sesungguhnya hanya Dia yang maha 
pencipta, maha pengatur alam semesta, dan hanya Dialah yang patut di sembah, 
tiada sekutu bagi-Nya.18 

Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus 
mengandung klasifikasi jenis-jenisnya dapat terealisasi kedalam kehidupan 

                                                             
15Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta : LPPI, 2004), h. 4. 16Yunahar Ilyas, Ibid, h. 4. 17Yunahar Ilyas, Ibid, h. 17. 18Yunahar Ilyas, Ibid,h. 11. 
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bermasyarakat sehari-hari. Urgensi tauhid dalam hal ini mencakup dua hal sebagai 
berikut : 
Pertama :  Memahami ajaran tauhid secara teoritis berdasarkan dalil-dalil 

yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunah dan akal sehat. 
Kedua : Mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kenyataan 

kehidupan sehari-hari sehingga ia menjadi fenomena yang tampak 
dalam kehidupan manusia dengan segala konsekwensinya. 

3. Hakikat Tauhid 
Berbicara tentang tauhid dalam Islam tidak akan pernah terlepas dari kata 

Laa ilaaha illallah, sebab kata tersebutlah yang menjadi syarat utama bagi 
seorang muslim agar diakui keislamannya, namun tidak berhenti disitu saja, 
setiap muslim yang telah berikrar tiada tuhan selain Allah juga diharuskan 
mengaplikasikannya dalam perbuatan sehari-hari seperti tidak hanya mengakui 
bahwa tiada tuhan selain Allah saja akan tetapi juga harus menasbihkan segala 
bentuk peribadatan yang dilakukan hanya untuk Allah semata.19 

 Secara singkat, makna yang benar dari kalimat tauhid tersebut bukanlah 
hanya untuk menetapkan bahwa Allah Ta’ala adalah satu-satunya Dzat yang 
menciptakan, memberi kita rizki, dan mengatur segala urusan alam semesta ini. 
Bukan hanya ini maknanya,akan tetapimakna yang lebih tepat adalah “tidak ada 
sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Ta’ala.”20 

                                                             19Salih bin Fauzan..., h.2. 20Salih bin Fauzan,Ibid,h.3. 
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Perwujudan dari pemahaman terhadap makna diatas menuntun kita pada 
sebuah konsekuensi, Yaitu kita harus senantiasa memurnikan ibadah hanya 
kepada Allah Ta’ala dan tidak menujukan satu pun bentuk ibadah kepada selain 
Allah Ta’ala, siapa pun mereka, baik malaikat, nabi, orang shalih ataupun jin. 
Jika di satu sisi dia mengucapkan kalimat tauhid, namun di sisi lain dia 
beribadah kepada selain Allah, tentu dua hal ini menjadi kontradiktif. 

Perlu kita diketahui bahwa kandungan kalimat “laa ilaaha 
illallah”  tersebut adalah hakikat dari tauhid yang sebenarnya. Makna itulah 
yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia, inti dakwah seluruh rasul, 
dan mengapa kitab-kitab diturunkan.Karena makna kalimat tauhid itu pula, 
terjadi perselisihan dan permusuhan yang sengit antara para Rasul dengan para 
penentangnya dari orang-orang kafir.21 

Berikut ini akan penulis sampaikan beberapa penjelasan dari para 
ulama rahimahumullah tentang hakikat dari tauhid,  
a. Imam Malik rahimahullah (wafat th. 179 H) 

Beliau Imam Malik rahimahumullah pernah ditanya dalam sebuah 
kesempatan tentang tauhid, kemudian beliau menjawab dan menjelaskan : 

“Tidak mungkin kalau kita menyangka bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam yang mengajarkan umatnya tentang masalah istinja’ (adab buang hajat), 
lalu tidak mengajarkan tentang tauhid. Tauhid adalah apa yang dikatakan oleh 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia sampai mereka mengatakan laa ilaaha illallah (tidak ada sesembahan 
yang berhak disembah selain Allah). Apabila mereka mengucapkannya, maka 
terjagalah nyawa dan harta mereka.” Maka, sesuatu yang menjaga nyawa dan 
harta itulah yang merupakan hakikat tauhid.”22  

                                                             
21Dedy Suardi, Vibrasi Tauhid,( Remaja Rosda Karya, 1993), h. 5. 22Ibnu Hajar Al- Asqolani, Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari), (Jakarta : 

Pustaka Azzam, 2004) jilid 6, h. 41.  
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b. Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H)  
Menurut beliau Ibnu Taimiyah rahimahumullah, hakikat dari tauhid 

adalah sebagai berikut: 
”Sesungguhnya hakikat tauhid adalah beribadah kepada Allah Ta’ala 

semata. Maka kita tidaklah berdoa kecuali kepada-Nya, tidak takut kecuali 
kepada-Nya, tidak taat (bertakwa) kecuali kepada-Nya, dan tidak bertawakkal 
kecuali kepada-Nya.Tidaklah ketaatan (ibadah) ini kita tujukan kecuali kepada-
Nya, tidak kepada yang lainnya dari para makhluk-Nya. Tidaklah kita 
menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan (selain Allah, pen.), 
lalu bagaimana lagi dengan para pemimpin, guru-guru shufi, ulama, raja, dan 
selain mereka?”.23 
c. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah rahimahullah (wafat th. 751 H) 

Menurut beliau, hakikat dari tauhid adalah sebagai berikut yang artinya : 
“Kita meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan 
kepada-Nya. Inilah hakikat tauhid.”24 

Demikianlah beberapa pendapat atau penjelasan dari para ulama yang 
menunjukkan bahwa hakikat utama dari tauhid adalah mengikhlaskan atau 
memurnikan segala sesuatu bentuk ibadah kita sebagai mahluk hanya kepada 
Allah Ta’ala semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun baik 
itu malaikat, nabi, jin, manusia ataupun iblis sekalipun. Hal ini tidak lain adalah 
kandungan utama makna dari kalimat “laa ilaaha illallah” yang memiliki arti 
tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah SWT. 

 
 

                                                             
23Abul Hasan Ali an Nawawi, Syikhul Islam Ibn Taimiyah, Ter. Qodirinnur, (solo: 

Pustaka Mantiq, 1993), h. 17. 24Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, Fawaidul Fawaid (Menyelami Samudra Hikmah dan 
Lautan Ilmu), (Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafii, 2004),h.58.  
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4. Macam – macam Tauhid 
Berkenaan dangan macam-macam tauhid, secara teoritis tauhid dapat 

diklasifikasikan  menjadi tiga hal yaitu sebagaiberikut : 
a. Tauhid Rububiyah 

Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah 
Swt, yaitu ‘Rabb’. Nama ini memiliki beberapa arti, antara lain :al-murabbi 
(pemelihara), an-nasir (penolong), al-malik (pemilik), al-mushlih (yang 
memperbaiki), as-sayyid (tuan), dan al-wali (wali).25 

Dalam terminologi syari’at islam, istilah tauhid Rububiyah memiliki arti 
“percaya bahwa hanya Allah-lah satu-satu-Nya pencipta, pemilik, pengendali 
alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta 
mengendalikan alam dengan sunnah-sunnah-Nya.26 

Dalam pengertian ini istilah tauhid rububiyah belum terlepas dari akar 
makna bahasanya. Sebab, Allah adalah pemelihara mahluk, para rosul dan juga 
wali-wali-Nya dengan segala kemampuan yang telah diberikanNya kepada 
mereka. 

Tauhid Rububiyah mencakup beberapa dimensi keimanan, diantaranya : 
Pertama : Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat 

umum.Misalnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, 
mematikan, menguasai, dan lain-lain. 

Kedua   : Beriman kepada takdir Allah. 

                                                             
25Kelompok Ar-Risalah, Buku Pintar Aqidah, (Sukoharjo : Roemah buku,2010), h. 211. 26Muhammad Bin Abdullah Al-Buraikan, Ibrahim, Pengantar studi Aqidah Islam, 

(Jakarta : Ummul Quro, 1998), h. 141. 
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Ketiga  : Beriman kepada Zat Allah SWT.27 
 Sebagai seorang muslim kita semua wajib memiliki keyakinan tersebut 
sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah SWT. Seseorang yang mengaku 
beriman tetapi masih meyakini atau mempercayai sesuatu selain dari Allah, maka 
keimanannya akan sia-sia karena mereka telah dicap oleh Allah sebagai orang 
musyrik dan baginya tidak ada ampunan. Landasan dalil-dalil tauhid Rububiyah  
dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 

                

     
Artinya  :  Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang.Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.Yang menguasai di hari Pembalasan.(Qs.Al-Fatihah :1-4). 
     Kandungan surah 

Surah Al-Fatihah ayat 1-4 mengandung tauhid rububiyyah, yang diawali 
dengan lafads basmallah. Ini mengisyaratkan bahwa Allah telah benar-benar 
mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Dia lah yang menciptakan, 
mencukupi, seluruh kebutuhan manusia. Sifat kasih sayang Allah berbeda dengan 
mahluknya yang sangat terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsunya. 
Kata pengasih Allah tidak terbatas tetapi semua hambanya tanpa terkecuali baik 
bagi orang yang beriman maupun yang tidak beriman, yang terbatas hanyalah kata 
sayang-Nya karena hanya orang-orang yang beriman lah yang akan diberikan 
kasih sayang dari Allah. 

Pada ayat ke 2, Allah SWT menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan 
seluruh alam, Allah yang mencipta, Dia pulalah yang memelihara dan menguasai 
alam semesta. Keyakinan seperti inilah yang disebut dengan tauhid rububiyyah. 

Pada ayat ke 3, Allah SWT menegaskan kembali tentang kasih sayangNya 
kepada mahklukNya. Hal ini menunjukan betapa pedulinya Allah kepada 
Mahkluk ciptaannya. 

Pada ayat ke 4 dijelaskan tentang adanya hari pembalasan (hari kiamat). 
Pada hari itu manusia akan  menerima balasan dari amal perbuatannya selama 

                                                             27 Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, Buku Pintar Aqidah, (Sukoharjo : Roemah 
Buku,2010), h. 49. 
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hidup didunia. Pada hari itu hanya Allah lah yang berkuasa. Kekuasaan Allah 
tersebut  merupakan salah satu penjabaran dari tauhid rububiyyah, yakni 
keyakinan bahwa saat terjadi hari kiamat hanya Allah lah yang berkuasa.28 

Sebagaimana firman Allah : 

                            

                                
         

Artinya : Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 
langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dia 
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan 
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) 
tunduk kepada perintah-Nya.Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak 
Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.(Qs. Al-A’araf : 54). 
[548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, 
sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.29 

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita senantiasa mengamalkan 
tauhid rububiyah kedalam kehidupan sehari- hari guna menghindarkan diri kita 
pada setiap kegiatan yang bermuara pada sifat syirik atau menduakan Allah. Kita 
harus selalu meyakini dan menanamkan dalam diri kita bahwa hanya Dia-lah 
Allah tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha menciptakan, Tuhan yang maha 
memelihara, memberi, dan mengatur segala sesuatu baik yang ada di langit 
maupun yang ada di bumi. 

                                                             
28A. Syihabuddin HS, Membuka Tabir Ummi Al-Qur’an, ( Bandar Lampung : Gunung 

Pesagi, 2002),h. 8 
29Keterangan Qs. Al-A’raf :54. 
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Setelah kita meyakini semua hal–hal diatas, kita juga di tuntut untuk 
senantiasa mengaplikasikan keyakinan kita dalam bentuk peribadatan atau ibadah, 
dan dalam hal ini juga kita harus selalu yakin bahwa hanya Dia lah Tuhan yang 
berhak atas segala sesuatu termasuk segala puji dan ibadah yang dilakukan umat 
manusia di muka bumi ini, oleh sebab itu kita juga diharuskan untuk memahami 
apa itu tauhid Uluhiyah. 
b. Tauhid Uluhiyyah 

Kata Uluhiyyah diambil dari kata ilah yang bermakna yang di sembah dan 
yang dita’ati.Kata ini digunakan untuk menyebut sesembahan  yang haq dan yang 
bathil, sebagaimana sembahan yang haq terlihat misalnya dalam firman Allah 
berikut ini : 

             
Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).(Qs. Al-
Baqoroh :255). 

Pengertian tauhid Uluhiyah dalam terminologi syari’at islam sebenarnya 
tidak keluar dari kedua makna tersebut, yaitu meng-Esakan Allah dalam ibadah 
dan ketaatan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain guna mendapatkan 
ridha Allah. 

Dalam hal lain syaikh Shalih bin Fauzan menjelaskan, yang dimaksud 
denganTauhid Uluhiyah  adalah mengesakan Allah SWT dengan perbuatan para 
hamba berdasarkan niat Taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) yang di 
syariatkan seperti doa, nazar, qurban, raja’ (pengharapan), takut, tawakkal, senang 
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dan tobat.30Dengan kata lain Tauhid Uluhiyah ialah percaya sepenuhnya, bahwa 
Allah-lah yang berhak dan paling pantas menerima semua peribadatan makhluk, 
dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya dan yang harus disembah sebagaimana 
tujuan utama manusia diciptakan didunia yang Allah jelaskan dalam Al-Qur’an 
sebagai berikut : 

                

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.( Qs. Ad-Dzariyat :56). 

Jenis tauhid ini adalah inti dari dari dakwah para rosul, mulai dari rosul 
pertama hingga yang terakhir. Sebagaimana firman Allah  sebagai berikut : 

                        
                      

       

Artinya :  Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] 
itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan 
ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka 
berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-
orang yang mendustakan (rasul-rasul).(Qs. An-Nahl : 36). 

 

                                                             
30Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Op.Cit., h.39. 
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Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagai hamba Allah 
kita harus senantiasa beribadah ikhlas karena Allah, yaitu dengan melaksanakan 
perintah dan meninggalkan larangan-Nya sebagai bukti ketaatan dan semata-mata 
mengaharap ridho-Nya. Oleh sebab itu, realisasi yang benar dari tauhid Uluhiyah 
hanya bisa terjadi apabila kita memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada 
Allah SWT semata tanpa adanya sekutu bagi-Nya dan hendaklah kita semua 
mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang jadi 
larangan-Nya.31 

c. Tauhid Asma Wa Sifat 
Makna tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan 

sifat-sifat-Nya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunah 
Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam, serta meniadakan kekurangan-
kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap diri-Nya, dan apa 
yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam yang terdiri dari 
sifat-sifat tahrif (pengubahan kata), ta’thil (meniadakan sama sekali), takyif 
(menanyakan bagaimana keadaan), dan tamtsil (mencontohkan dengan sifat selain 
Allah).32 

Sebagaimana Allah berfirman dalan Al-Quran surat Asy-Ayura : 11 
berikut ini : 

                                                             
31Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan, Pengantar Studi Aqidah Islam, (Jakarta : Rosda 

Karya 1998),h. 153. 32Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan,Op.cid, h. 71 
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Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari 

jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- 
pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada 
sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan 
melihat.(Qs. As-Syu’ara: 11). 

Tiga jenis Tauhid inilah yang wajib kita ketahui dan dipahami oleh 
seorang muslim, perlu diketahui bersama pada dasarnya ketiga tauhid diatas saling 
berkaitan anatara satu dengan yang lainnya, Artinya, sahnya Tauhid Uluhiyah 
tergantung kepada ada dan sahnya Tauhid Rububiyah dan Asma wa Sifat. Tauhid 
Rububiyah sah kalau disertai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma Wa Sifat serta 
begitupula sebaliknya. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan, baik dalam 
teori (ilmu) maupun dalam praktek (amal) harus secara terpadu dan merupakan 
tiga serangkai.33 

5. Sumber-Sumber Tauhid 
Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting dan utama dalam konsep 

agama islam, karena dalam hal ini yang dikaji adalah tentang Allah, Sang 
Pencipta, Yang Maha Esa. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap mahluk yang 
berakal khususnya para umat muslim yang ada di dunia ini.Ulama yang 
meluangkan waktu dalam mempelajari, mengkaji serta mengajarkan tentang ilmu 

                                                             
33Abu Bakar Jabir Al Jazai’ri, Minhajul Muslim, (Yogyakarta: Darul Haq, 2008), h.24. 
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tauhid ini adalah ulama yang paling utama karena sesuai dengan tujuan utama 
diciptakannya manusia didunia ini.34 

Pembahasan ilmu tauhid menurut Ahlussunnah wal Jama'ah harus 
dilandasi dalil dan argumentasi yang definitif (qath'i) dari al-Qur'an, hadits, ijma' 
ulama,35 dan argumentasi akal yang sehat. Imam al-Ghazali dalam Ar-Risalah al-
Laduniyyah mengatakan: 

الً بِآيَاِت هللاِ تَعَالَى ِمَن اْلقُْرآِن، ثُمَّ بِأَْخبَاِر َوأَْهُل النَّظَ  ِر فِْي َهذَا اْلِعْلِم يَتََمسَُّكْوَن أَوَّ
ُسْوِل، ثُمَّ بِالدَّالَئِِل اْلعَْقِليَِّة َواْلبََراِهْيِن اْلِقيَاِسيَّةِ   .الرَّ

Artinya :“Ahli nadhar (nalar) dalam ilmu akidah ini pertama kali 
berpegangan pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dengan hadits-hadits Rasul, dan 
terakhir pada dalil-dalil rasional dan argumentasi-argumentasi analogis.”36 

Berikut adalah rincian dalil-dalil tersebut secara hirarkis: 
1). Al-Qur'an 

Al-Qur'an al-Karim adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil yang 
berkaitan dengan segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi.Al-
Qur'an adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad dan 
dalil yang membuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran.Al-Qur'an juga 
merupakan kitab Allah terakhir yang menegaskan pesan-pesan kitab-kitab samawi 
sebelumnya.37 Allah memerintahkan dalam al-Qur'an agar kaum Muslimin 

                                                             
34Dedi Suardi, Op.Cit., h.1. 35Shalih bin Fauzan, Op.Cit., h.13. 36Shalih bin Fauzan,Ibid. h.15. 37Hammud bin Abdullah, iKeutamaan Membaca Al-Qur’an,(Jakarta: Darul Haq, 

2016),h.3. 
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senantiasa mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan 
Rasul-Nya, sebagaimana di jelaskan oleh Allah dalam kitab-Nya berikut ini : 

               
Artinya: “Kemudian jika kalian  berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).” (QS. al-Nisa' 
: 59). 

Mengembalikan persoalan kepada Allah, berarti mengembalikannya 
kepada kitab suci Al-Qur'an. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul, 
berarti mengembalikannya kepada sunnah Rasul  yang shahih. 
2).Hadits 

Hadits adalah dasar kedua dalam penetapan akidah-akidah dalam 

Islam.38Tetapi tidak semua hadits dapat dijadikan dasar dalam menetapkan 

akidah.Hadits yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadits 

yang perawinya disepakati, dan dapat dipercaya oleh para ulama.Sedangkan hadits 

yang perawinya masih diperselisihkan oleh para ulama, tidak dapat dijadikan 

dasar dalam menetapkan akidah sebagaimana kesepakatan para ulama ahli hadits 

dan fuqaha yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Menurut mereka, 

dalam menetapkan akidah tidak cukup didasarkan pada hadits yang diriwayatkan 

melalui jalur yang dha'if, meskipun diperkuat dengan perawi yang lain.39 

                                                             
38Mahmud Ath-Thahhan, Dasar-dasar Ilmu Hadits,( Jakarta : Ummul Qura :2016), h.16. 39Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta : Pustaka Al-

kautsar, 2013), h. 2. 
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Al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi  sebagaimana dikutip Syekh Abdullah 
Al-Harary dalam kitabnya Sharihul Bayan menyatakan: 

ِ بِقَْوِل َصَحابِيٍّ اَْو تَابِِعيٍّ إِالَّ بَِما َصحَّ ِمَن اْالََحاِدْيِث النَّبَِويَِّة الَ تَثْبُُت  فَةُ ِ الِصّ
ِعْيِف َوالَ بِاْلُمْختَلَِف ِفْي تَْوثِْيقِ   اْلَمْرفُْوَعِة اْلُمتَّفَِق َعلَى تَْوثِْيِق ُرَواتَِها، َفالَ يُْحتَجُّ بِالضَّ

َردَ إِْسنَادٌ فِْيِه ُمْختَلٌَف فِْيِه َوَجاَء َحِدْيٌث آَخُر يَْعِضدُهُ فَالَ يُْحتَجُّ بِهِ ُرَواتِِه َحتَّى لَْو وَ   
Artinya: “Sifat Allah tidak dapat ditetapkan berdasarkan pendapat seorang 

sahabat atau tabi'in. Sifat Allah hanya dapat ditetapkan berdasarkan hadits-hadits 
Nabi  yang marfu', yang perawinya disepakati dapat dipercaya. Jadi hadits dha'if 
dan hadits yang perawinya diperselisihkan tidak dapat dijadikan hujjah dalam 
masalah ini, sehingga apabila ada sanad yang diperselisihkan, lalu ada hadits lain 
yang menguatkannya, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.40 

Al-Hafizh al-Baihaqi juga mengutip dalam kitabnya al-Asma' wa al-Shifat 
dari al-Hafizh Abu Sulaiman al-Khaththabi, bahwa sifat Allah itu tidak dapat 
ditetapkan kecuali berdasarkan nash al-Qur'an atau hadits yang dipastikan 
keshahihannya. 

Hadits yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadits 
mutawatir, yaitu hadits yang mencapai peringkat tertinggi dalam 
keshahihan.Hadits mutawatir ialah hadits yang disampaikan oleh sekelompok 
orang banyak dan berdasarkan penyaksian mereka serta sampai kepada penerima 
hadits tersebut, baik penerima kedua maupun ketiga, melalui jalur kelompok yang 

                                                             
40Syaikh Manna’ Al-Qaththan,Ibid, h. 21. 
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banyak pula.Hadits yang semacam ini tidak memberikan peluang terjadinya 
kebohongan.41 

Di bawah hadits mutawatir, adalah hadits masyhur.Hadits masyhur dapat 
dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah karena dapat menghasilkan 
keyakinan sebagaimana halnya hadits mutawatir.Hadits masyhur ialah hadits yang 
diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dari generasi pertama hingga generasi 
selanjutnya.42Al-Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menetapkan syarat bagi 
hadits yang dapat dijadikan argumentasi dalam hal-hal akidah harus berupa hadits 
masyhur.Dalam risalah-risalah yang ditulisnya dalam hal-hal akidah, Abu Hanifah 
membuat hujjah dengan sekitar empat puluh hadits yang tergolong hadits 
masyhur.Risalah-risalah tersebut dihimpun oleh al-Imam Kamaluddin al-Bayadhi 
al-Hanafi dalam kitabnya, Isyarat al-Maram min 'Ibarat al-Imam.43Sedangkan 
hadits-hadits yang peringkatnya di bawah hadits masyhur, maka tidak dapat 
dijadikan argumentasi dalam menetapkan sifat Allah. 
3). Ijma' Ulama 

Ijma' ulama yang mengikuti ajaran Ahlul Haqq dapat dijadikan 
argumentasi dalam menetapkan suatu akidah.Dalam hal ini seperti dasar yang 
melandasi penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim (tidak ada permulaannya) 
adalah ijma' ulama yang qath'i.44 Dalam konteks ini, al-Imam al-Subki berkata 
dalam kitabnya Syarh 'Aqidah Ibn al-Hajibyang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
41Syaikh Manna’ Al-Qaththan,Ibid, h.5. 42Abu Bakar Ibn Ahmad bin ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi,  Al-Kifayah fi ‘ilm al- 

Riwayah, h. 50. 43Isyarat al-Maram min 'Ibarat al-Imam, h. 311 44Rachmat Syafe’i,  Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.70. 
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اِْعلَْم أَنَّ ُحْكَم اْلَجَواِهِر َواْألَْعَراِض ُكِلَّها اْلُحدُْوُث َفإِذًا اْلعَالَُم ُكلُّهُ َحاِدٌث، َوَعَلى َهذَا 
إِْجَماُع اْلُمْسِلِمْيَن بَْل ُكِلّ اْلِملَِل َوَمْن َخالََف فِْي َهذَا فَُهَو َكافٌِر ِلُمَخالَفَتِِه اِْإلْجَماَع 

ْطِعيَّ اهـاْلقَ   

Artinya: "Ketahuilah sesungguhnya hukum jauhar dan 'aradh (Jauhar 
adalah benda terkecil yang tidak dapat terbagi lagi. Sedangkan 'aradh adalah sifat 
benda yang keberadaannya harus menempati benda lain) adalah baru. Oleh karena 
itu, semua unsur-unsur alam adalah baru.Hal ini telah menjadi ijma' kaum 
Muslimin, bahkan ijma' seluruh penganut agama-agama (di luar 
Islam).Barangsiapa yang menyalahi kesepakatan ini, maka dia dinyatakan kafir, 
karena telah menyalahi ijma' yang qath'i."45 
4). Akal 

Dalam ayat-ayat al-Qur'an Allah Ta’ala telah mendorong hamba-hamba-
Nya agar merenungkan semua yang ada di alam jagad raya ini, agar dapat 
mengantar pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah. Dalam konteks ini 
Allah berfirman: 

ِت السََّماَواِت َواْألَْرِض أََولَْم يَْنُظُروا فِي َملَُكو   

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan 
bumi. (QS. al-A'raf : 185). 

Allah juga berfirman: 
                      

                                                             
45Rachmat Syafe’i,Ibid,h.81. 
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Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan)Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga 
jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. (QS. Fushshilat: 53). 

Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, sifat para Malaikat, 
maupun sifat manusia dan mahluk lainnya, para ulama tauhid tidak hanya 
bersandar pada penalaran akal semata akan tetapi tetap berpegang pula pada dalil-
dalil syar’a. Mereka membicarakan hal tersebut (dalil syara’) dalamkonteks 
membuktikan kebenaran semua yang disampaikan olehNabi dengan akal. Jadi, 
menurut ulama tauhid, kedudukan akal difungsikan sebagai sarana yang dapat 
membuktikan kebenaran syara', bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah-
akidah dalam agama. Meski demikian, hasil penalaran akal yang sehat tidak akan 
keluar dan tidak mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh syara'.46 

Demikianlah faktanya bahwa masalah tauhid yang bersumber dari Quran 
dan Hadits itu juga diperkuat dengan dalil-dalil aqli (rasional).Hal demikian 
setidak-tidaknya karena dengan dua tujuan.Pertama, agarsiapapun yang 
menentang masalah tauhid itu agar dapat menerima dan segera meyakininya, atau 
setidaknya menghentikan penentangannya tersebut. Mereka yang menentang ini 
adalah kelompok anti Tuhan atau kelompok di luar Ahlussunnah wal Jama’ah 
yang cenderung mempertanyakan dengan nada memojokkan.Kedua, agar mereka 
yang masih ragu-ragu dapat segera hilang keraguannya, kemudian tumbuh dalam 
dirinya suatu keyakinan yang mantap.47 

Terkait dengan metode Ahlussunnah wal Jama'ah yang menggabungkan 
antara naql dengan akal tersebut, para ulama memberikan perumpamaan berikut 

                                                             46Rachmat Syafe’i,Ibid, h.88. 47Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia, 2010), h. 210. 
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ini.Akal diumpamakan dengan mata yang dapat melihat.Sedangkan dalil-dalil 
syara' atau naql diumpamakan dengan Matahari yang dapat menerangi.Orang 
yang hanya menggunakan akal tanpa menggunakan dalil-dalil syara' seperti 
halnya orang yang keluar pada waktu malam hari yang gelap gulita.Ia membuka 
matanya untuk melihat apa yang ada di sekelilingnya, antara benda yang berwarna 
putih, hitam, hijau dan lain-lain. Ia berusaha untuk melihat semuanya. Tetapi 
selamanya ia tidak akan dapat melihatnya, tanpa ada Matahari yang dapat 
meneranginya, meskipun ia memiliki mata yang mampu melihat. Sedangkan 
orang yang menggunakan dalil-dalil syara' tanpa menggunakan akal, seperti 
halnya orang yang keluar di siang hari dengan suasana terang benderang, tetapi 
dia tuna netra, atau memejamkan matanya. Tentu saja ia tidak akan dapat melihat 
mana benda yang berwarna putih, hijau, merah dan lain-lainnya. Ahlussunnah 
Wal-Jama'ah laksana orang yang dapat melihat dan keluar di siang hari yang 
terang benderang, sehingga semuanya tampak kelihatan dengan nyata, dan akan 
selamat dalam berjalan mencapai tujuan.48 

6. Tujuan dan Manfaat Memahami Tauhid 
Tauhid merupakan suatu sikap meng-Esakan tuhan, setiap orang yang 

meyakini dan memahami tentang apa itu tauhid pasti akan selalu berusaha 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya demi tujuan-tujuan tertentu. 

Berikut ini penulis jelaskan beberapa tujuan dari tauhid:  
1) Membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk 

selain Allah (Syirik). 
                                                             

48Amir Syarifuddin, Ibid, h. 127. 
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2) Mengarahkan hati, akal, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa 
hanya bergantung kepada Allah (Tawakkal). 

3) Mengikhlaskan niat pada seluruh Ibadah. 
4) Mendapatkan ketenangan Jiwa. 
5) Membangun pondasi keimanan.49 

 
B. Pemahaman Remaja 
1. Pengertian Remaja 
  Remaja adalah suatu tingkatan umur dimana anak tidak bisa dikatakan 
sebagai anak kecil lagi, akan tetapi belum bisa dipandang sebagai orang dewasa, 
masa ini disebut masa transisi, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa 
dewasa.50Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “seseorang 
yang telah beranjak dewasa.”51 Sedangkan Remaja berdasarkan ilmu psikologi 
merupakan “masa peralihan antara masa anak dan dewasa yang biasanya berjalan 
antara umur 11 hingga 21 tahun.”52 
  Remaja berasal dari kata latin “Adolensence” yang berarti tumbuh atau 
tumbuh menjadi dewasa, disini istilah Adolensence memiliki arti yang lebih luas 
lagi, mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik pada seseorang.53 

                                                             
49Syaikh Muhammad At-Tamini,  Kitab Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah,( 

Jakarta :Darul Haq, 2010), h.5. 
 50Kartini kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), (Bandung :Mandar Maju, 
2007),h. 148. 51Pusat Bahasa DepDikNas,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Pustaka, 
2007),Edisi 3, h.1046. 52 Hurlock,Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 
Kehidupan,(Jakarta : Erlangga, 2004), h.173. 53Hurlock,Ibid, h, 174. 
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  Menurut Dzakiah Darajat, remaja adalah “masa peralihan antara masa 
anak-anak dan dewasa, dalam masa ini anak mengalami pertumbuhan  dan masa 
perkembangan fisik maupun psikisnya, mereka bukanlah anak-anak, baik dalam 
bentuk badan ataupun cara berpikir serta bertindak, tetapi bukan pula orang 
dewasa yang telah matang.54 
  Menurut Stanley Hall (Bapak Psikologi Remaja), remaja adalah “masa 
kelahiran baru yang ditandai dengan gejala yang menonjol, yaitu perubahan 
seluruh kepribadian dengan cepat, perubahan pada segi biologis, mulai dari 
berfungsinya kelenjar kelamin, sikap social yang eksplosif dan 
bergelora.55Menurut Hall dalam sebuah buku yang berjudul Perkembangan dan 
Kepribadian Anak, “masa remaja merupakan masa topan badai, di mana pada 
masa tersebut timbul gejolak dalam diri  karena pertentangan nilai-nilai akibat 
kebudayaan yang makin modern.56 

Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 10-20 tahun, hal ini di 
dasarkan atas kesehatan remaja yang mana kehamilan pada usia-usia tersebut 
memang mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada kehamilan dalam usia-usia 
diatasnya.57Selanjutnya yang dimaksud dengan remaja adalah individu yang 
sedang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang 
dalam rentangannya terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan pada aspek 

                                                             
54Dzakiah Darajat, Psikologi Perkembangan (Pembinaan Remaja),(Bekasi: Bulan 

Bintang, 1975), h. 23. 55 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 9.  56Agoes Dariyo,Ibid, h. 479. 57F. J. Monks, Psikologi Perkembangan : Pengantar dalam Berbagai 
Bagiannya,(Yogyakarta:Gadjahmada, 2001),h.262. 58 S.W. Sarwono, Psikologi Remaja,(Bandung:Raja Grafindo Persada,2002),h.9. 
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fisik, psikologis, kognisi, dan sosialnya. Sedangkan, rentang usia pada masa 
remaja tersebut adalah antara 12-21 tahun.58 

Menurut Hasan Basri, remaja 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), pada masa ini pula  segala yang dilakukannya baik ataupun 
buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.59 
 Dari beberapa uraian tentang remaja di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa, yang dimaksud remaja disini adalah suatu periode transisi yang terjadi 
pada seseorang dimana dia bukan anak-anak lagi akan tetapi belum bisa disebut 
sebagai orang dewasa atau tepatnya dalam peralihan dari anak-anak menuju 
dewasa yang dicirikan dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan fisik 
maupun mental yang terjadi pada usia 11 sampai 21 tahun, dimana pada periode 
ini di mulailah masa pertanggung jawaban atas segala yang mereka lakukan 
didunia ini. 

2. Batasan Usia Remaja 
 Dari sisi usia remaja, para ahli perkembangan (developmentalist) 
membaginya dalam beberapa periode, sebagaimana Elizabert B. Hurlock memberi 
batasan usia remaja berdasarkan usia kronologis, yaitu antara 13 hingga 18 tahun, 
kemudian, Thornburgh memberikan batasan usia berupa  batasan tradisional, 
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sedangkan aliran kontemporer membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun.60 
Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, Usia kronologis ini terbagi menjadi 
3 bagian, yaitu : 
a) Remaja awal (antara 11 hingga 13 tahun) 

Merupakan periode antara 1 sampai 2 tahun sebelum terjadinya pemasakan 
(matang) fungsi seksual akan tetapi telah terjadi perkembangan fisiologi yang 
berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin.61 

Pada periode ini, dicirikan oleh beberapa hal berikut : 

1) Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. 
2) Anak mulai bersikap kritis tentang segala sesuatu yang tidak sesuaidengan 

pemikiran mereka dan cenderung memiliki sifat pemberontak. 
3) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 
4) Mudah terpengaruh, galau, susah ditebak dan terkesan labil dalam segala 

hal yang dilakukaknnya serta masih banyaklagi gejala lainnya.62 
b) Remaja pertengahan (antara 14 hingga 16 tahun) 
 Merupakan suatu periode dalam rentang perkembangan dimana terjadi 
kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi akan tetapi 
belum mencapai fase sempurna.63 

Periode ini dicirikan oleh beberapa hal, diantaranya : 
1) Mulai cemas dan bingung dengan perubahan fisiknya. 
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2) Memperhatikan penampilan. 
3) Cenderung berubah-ubah dan suka berkelompok dengan teman - teman 

yang mereka anggap sebagai teman senasib dan sebaya.64 
c) Remaja akhir(antara 17 hingga 19 tahun) 
 Masa remaja akhir merupakan masa dimana seorang remaja telah 
bertransformasi hampir sempurna menjadi dewasa, dengan kata lain telah 
mendekati fase akhir yang mencakup  mulai nampaknya kematangan mental, 
emosional, social dan fisik.65 

Periode ini dicirikan oleh hal-hal berikut : 
1) Pertumbumbuhan fisik sudah mulai matang, akan tetapi kedewasaan 

psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. 
2) Proses kedewasaan jasmaniah remaja putri lebih cepat daripada remaja 

pria.66 
3. Perkembangan Remaja 

Perkembangan pada remaja dibagi menjadi beberapa dimensi sebagai 
berikut : 
a. Perkembangan fisik 
 Perkembangan ini telah dimulai sejak masa pra-remaja dan terjadi cepat 
pada masa remaja yang akan semakin sempurna pada masa remaja pertengahan 
dan remaja akhir. Cole dalam hal ini berpendapat bahwa “Perkembangan fisik 
merupakan perkembangan dasar dari aspek lain yang mencakup perkembangan 
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psikis dan sosialis, artinya jika perkembangan fisik berjalan dengan baik dan 
lancar, maka perkembangan psikis dan social juga akan lancar, dan jika 
perkembangan fisik terhambat maka sulit untuk mendapatkan tempat yang wajar 
dalam kehidupan masyarakat dewasa.67 
b. Perkembangan kognitif remaja 
 Menurut Piaget, “Perkembangan kognitif remaja adalah yang terjadi 
sekitar usia 11- 15 tahun, seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan 
perkembangan kemampuan berfikir untuk memecahkan persoalan yang 
dihadapinya berdasarkan pengalaman langsung, potensi kwalitas penalaran dan 
berfikir berkembang secara maksimum, setelah itu terjadi seorang anak tidak lagi 
mengalami perbaikan structural dalam kwalitas penalaran pada tahap 
perkembangan selanjutnya.68 
 Remaja yang sudah mencapai perkembangan operasi formal maksimum 
mempunyai kelengkapan structural kognitif sebagaimana halya orang dewasa. 
Namun, hal itu bukan berarti bahwa pemikiran remaja dengan penalaran formal 
sama baiknya dengan pemikiran aktual orang dewasa dikarenakan hanya secara 
potensial sudah tercapai.69 
c. Perkembangan emosional 
 Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah 
efektif. Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia 
pada umumnya, dan dalam hubungannya dengan orang lain pada khusunya. 
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Keseimbangan antar ketiga ranah psikologis sangat dibutuhkan sehingga manusia 
dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang dihadapinya.70 
 Manifestasi emosi yang sering muncul pada remaja termasuk “heightened 
emotionality”,atau meningkatkan emosi yaitu kondisi emosinya berbeda dengan 
keadaan sebelumnya.Ekspresi meningkatnya emosi ini dapat berupa sifat bingung, 
emosi meledak-ledak, suka berkelahi, tidak nafsu makan, tak bergairah, atau 
mungkin sebaliknya melarikan diri membaca buku sebagai solusi.Selain dampak 
diatas, biasanya muncul pula emosi yang menonjol pada remaja termasuk 
khawatir, cemas, jengkel, frustasi, cemburu, iri, rasa ingin tau, afeksi, dan 
perasaan bahagia.71 

Periode yang disebut masa remaja akan dialami oleh semua individu. Awal 
timbulnya masa remaja ini dapat melibatkan perubahan-perubahan yang 
mendadak dalam tuntutan dan harapan sosial atau sekedar peralihan bertahap dari 
peranan sebelumnya.Meskipun bervariasi, satu aspek remaja bersifat universal 
dan memisahkannya dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya.72 
d. Perkembangan psikis 

Perkembangan remaja secara psikologis yang dimaksud di sini meliputi 
perkembangan minat, moral, dan citra diri.Tidak seperti masa kanak-kanak yang 
pertumbuhan fisiknya berlangsung perlahan dan teratur, remaja awal yang tumbuh 
pesat pada waktu-waktu tertentu cenderung merasa asing terhadap diri mereka 
sendiri.Mereka disibukkan dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra 

                                                             
70Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan,(Bandung : Refika Aditama,2009), h. 63. 71Mussen, Perkembangan dan  Kepribadian Anak,(Jakarta : Archan, 1994), h. 489. 72Mussen,Ibid, h. 490. 



50 
 

 
 

individual mengenai gambaran tubuh mereka.Dibutuhkan waktu untuk 
mengintegrasikan perubahan dramatis ini menjadi perasaan memiliki identitas diri 
yang mapan dan penuh percaya diri.Perempuan pasca-menarche cenderung agak 
lebih mudah tersinggung dan mempunyai perasaan negatif, seperti 
ketidakberaturan suasana hati, iritabilitas, dan depresi sebelum menstruasi atau 
sewaktu menstruasi.Remaja pria merasa punya dorongan seksual yang lebih besar 
setelah pubertas, namun karena ini pula mereka merasa khawatir atau malu jika 
tidak dapat mengendalikan respon atas dorongan seksual.73 
e. Perkembangan sosial  

Salah satu tugas perkembangan yang tersulit pada masa remaja adalah 
yang berhubungan dengan penyesuaian sosial.Untuk menjadi dewasa dan tidak 
hanya dewasa secara fisik, remaja secara bertahap harus memperoleh kebebasan 
dari orang tua, menyesuaikan dengan pematangan seksual, dan membina 
hubungan kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan teman-teman sebayanya. 
Dalam proses ini remaja secara bertahap mengembangkan suatu filsafat kehidupan 
dan pengertian akan identitas diri.74Pada masa ini remaja cenderung 
menghabiskan waktu di luar rumah dan lebih bergantung pada teman-
temannya.Teman sebaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap, minat, 
penampilan, dan tingkah laku remaja dibandingkan dengan pengaruh 
keluarga.Semua perubahan yang terjadi dalam sikap dan perilaku sosial, yang 
paling menonjol terjadi di bidang hubungan heteroseksual.Dalam waktu yang 
singkat remaja mengalami perubahan yang bertolak belakang dari masa kanak-

                                                             73MussenIbid.h. 492. 74Mussen, Perkembangan dan Kepribadian Anak,(Jakarta : Archan, 1994),h. 496. 
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kanak, yaitu dari tidak menyukai lawan jenis sebagai teman menjadi lebih 
menyukai teman dari lawan jenisnya. Kegiatan dengan sesama jenis ataupun 
dengan lawan jenis biasanya akan mencapai puncaknya selama tahun-tahun 
tingkat sekolah menengah atas.75 
4. Pemahaman Remaja 

Pemahaman  berasal dari kata faham yang mendapat imbuhan pe- dan -an. 
Faham secara etimologi memiliki makna tanggap, mengerti benar, pandangan, 
ajaran. Pemahaman dapat pula diartikan sebagai sebuah proses berfikir dan 
belajar, disebutkan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu 
diikuti dengan belajar dan berfikir.76 

Secara terminologi, Anas Sudijono menjelaskan bahwa pemahaman 
merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti  atau memahami 
sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat, dengan kata lain memahami 
adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihat dari berbagai segi.77 dalam 
hal ini kedudukan pemahaman setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan, 
karena pada tahap pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna 
atau arti dari sebuah konsep. Oleh sebab itu diperlukan hubungan antara konsep 
dengan makna yang ada dalam konsep tersebut.78 
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Sedangkan pengertian pemahaman menurut Yusuf Anas, adalah 
kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang 
sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaanya.79 
Kemudian, pengertian pemahaman menurut Nana Sudjana, adalah hasil belajar 
tentang suatu hal yang telah dipelajari sebelumnya.80 Indikator pemahaman pada 
dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat 
mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, 
memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, 
memberikan contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan serta 
mengikhtisarkan sebuah objek, sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak 
hanya bisa menghafal sesuatu, melainkan secara otomatis memiliki kemampuan 
untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari serta dapat pula memahami 
konsep dari pelajaran tersebut.81 

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
pemahaman dalam hal ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 
(remaja) dalam memahami atau mencerna segala sesuatu yang telah dipelajarinya 
yang biasanya berubah-ubah, menggebu-gebu serta sangat kritis,terkait tentang 
faham keagamaan khususnya tentang tauhid kemudian bagaimana cara mereka 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang mereka 
pelajari. 
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