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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Agama Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan kepada 

umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun 

ukrawi. Salah satu diantara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada 

umat islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut ajaran islam, 

pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak yang harus 

dipenuhi demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian dunia akhirat. 

Lebih-lebih Islam adalah merupakan agama ilmu dan agama akal. Karena 

Islam selalu mendorong umatnya untuk mempergunakan akal dan menuntut 

ilmu pengetahuan agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang 

salah (Zuhairini dkk, 1995: 98). Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-

Alaq ayat 1-5 
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1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2.  Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa agama Islam mendorong 

umatnya agar menjadi umat yang pandai, dimulai dengan baca tulis dan 

diteruskan dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. 

 Pemahaman keagamaan pada masa anak terjadi melalui pengalaman 

kehidupannya sejak kecil dalam keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan. 

Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran 

agama) akan semakin banyak pula unsur agama maka sikap, tindakan dan 

kelakuan dalam menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama 

(Daradjat, 1990: 55).  

 Perilaku keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara 

unsur kognisi (pengetahuan), afeksi(penghayatan), dan konasi(perilaku) 

terhadap agama pada diri seseorang. Dengan demikian, perilaku keagamaan 

tidak dapat dipisahkan dari gejala jiwa pada seseorang. Perilaku keagamaan 

sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan berupa fitrah beragama, dimana 

manusia mempunyai naluri untuk hidup beragama dan faktor luar dari 

individu berupa bimbingan dan pengembangan hidup beragama dari 

lingkungannya. ( Jalaluddin, 2001: 225).  
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 Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki 

peranan pokok dalam membentuk generasi masa mendatang. Dengan 

pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan 

bertanggungjawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan 

dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir dan menyertai perubahan-

perubahan dan perkembangan umat manusia. Dan upaya pendidikan 

senantiasa menghantar dan membimbing perubahan dan perkembangan hidup 

serta kehidupan umat manusia (Muhaimin, 1993: 9-10). 

 Masa anak-anak yaitu dari usia 6-12 tahun dinamakan juga masa 

sekolah, yaitu masa yang sangat penting karena dalam rentang masa ini 

pribadi dan perilaku seorang anak mulai dibentuk jadi apabila pada masa 

penting ini, seorang anak salah pendidikannya akan berakibat fatal atau 

kurang baik. Sebagai orang tua atau guru harus aktif dalam melakukan 

pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anaknya (Daradjat, 1990: 112) 

 Rasa keagamaan dan nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang 

pada diri anak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun 

fisik anak itu sendiri. Menurut Zakiah Daradjat (1989: 10) bahwa anak mulai 

mengenal Tuhan dan agama melalui orang-orang dalam lingkungan tempat 

mereka hidup. Maka sebagai orang tua dan sekaligus guru seyogyanya saat 

melakukan aktivitas apapun perlu diwarnai dengan nilai-nilai agama dan 

menjadikan agama sebagai pijakan pertama dalam berperilaku. 

 Nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada siswa atau anak 

melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. 
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Seorang anak yang tidak memperoleh pendidikan dan pengetahuan nilai-nilai 

keagamaan sebagai pengalaman belajarnya, akan dimungkinkan menimbulkan 

ketidakpedulian yang cukup tinggi dalam menghayati apa yang telah 

dipelajarinya. Dan lain halnya dengan anak yang mendapat pendidikan agama 

yang cukup dikeluarga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat 

agamis, kawan sebayanya taat beribadah ditambah dengan pengalaman-

pengalaman keagamaan yang baik di sekolah maupun tempai ibadah, maka 

dengan sendirinya anak itu akan memiliki kecenderungan untuk hidup dengan 

kebiasaan nilai-nilai agama yang dianutnya. Anak akan terbiasa menjalankan 

ibadah keagamaan merasa takut apabila melanggar agama (Abbudinata, 1997: 

15). 

 Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman bagi 

pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku, norma norma tersebut 

mengandung arti pembentukan kepribadian, nilai-nilai luhur dan menegakan 

keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa perilaku individu 

dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah faktor agama. Dalam konteks ini pemahaman dan pengetahuan 

seseorang terhadap nilai-nilai agama termanifestasikan dalam perilaku 

keagamaan. Untuk itu perilaku keagamaan menjadi tolak ukur yang paling 

penting dan nyata terhadap tingkat pemahaman terhadap nilai islam. Dengan 

demikian pemahaman keagamaan semestinya memberikan dampak atau 

pengaruh bagi pelaksanaan proses kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. 
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 SD Muhammadiyah I Surakarta merupakan amal usaha 

Muhammadiyah di bidang pendidikan yang memadukan dan mengembangkan 

IMTAQ, IPTEK dan KETRAMPILAN, dengan memadukan Kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional dan kurikulum ciri khusus Muhammadiyah. 

SD Muhamaadiyah I Surakarta layak diteliti karena merupakan  sekolah 

unggulan yang ada di wilayah kota surakarta dan SD tersebut sangat 

menanamkan nilai-nilai pemahaman keagamaan pada anak didiknya.  

 Dari studi pendekatan atau informasi awal tanggal 1 desember 2011 

penulis mendapatkan informasi yang menerangkan bahwa SD 

Muhammadiyah I Surakarta merupakan sekolah yang menerapkan 

kedisiplinan dalam  aspek pembelajaran terutama dalam hal keagamaan  mulai 

dari kegiatan tahasus, sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah.  

 Secara tidak langsung kegiatan keagamaan tersebut bisa membentuk 

kepribadian dan perilaku agama pada anak menjadi baik, namun menurut 

keterangan dari bapak Dwi Jatmiko selaku guru PAI menyatakan bahwa masih 

ada perilaku keagamaan yang kurang terpuji pada anak contohnya ada siswa 

yang berkelahi dengan temannya, berani melawan guru,  tidak mengikuti 

jamaah sholat dhuhur di masjid dan lain-lain. Padahal setiap hari diberikan 

pemahaman keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan 

kegiatan keagamaan namun ada saja siswa yang kurang terpuji dalam 

kelakuannya.  Sehingga dari informasi yang penulis dapatkan bahwa tempat 

itu menambah rasa ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut lagi karena 

memang layak untuk diteliti dari segi materi dan tempat. 
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 Dari berbagai uraian tersebut bahwa pemahaman keagamaan yang 

diberikan pada anak sangat berkaitan dengan perilaku keagamaan yang 

merupakan perwujudan dari pengalaman dan penghayatan terhadap agama, 

dan agama menyangkut persoalan batin, karenanya persoalan perilaku 

keagamaan pun tak dapat dipisahkan dari kadar ketaatan anak terhadap 

agamanya. Perilaku keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara 

unsur kognisi (pengetahuan), afeksi (penghayatan) dan konasi (perilaku) 

(Jalaluddin, 2001: 225).  

 Perilaku keagamaan sangat dipengaruhi  faktor bawaan berupa fithrah 

beragama dimana manusia punya naluri untuk hidup beragama, dan faktor luar 

dari individu, berupa bimbingan dan pengembangan hidup beragama dari 

lingkungannya. Sehingga dalam memberikan pemahaman agama harus benar-

benar memperhatikan secara detail agar bisa tercipta perilaku keagamaan yang 

baik pada anak  dalam semua aspek kehidupan karena perilaku agama yang 

baik diawali dengan pemahaman agama yang baik. 

 Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PEMAHAMAN DAN PERILAKU KEAGAMAAN” (studi empirik di 

kelas V SD Muhammadiyah I Surakarta tahun pelajaran 2011/2012). 
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B. Penegasan Judul 

 Agar dalam penelitian ini skripsi lebih mudah dimengerti dan dipahami 

serta menghindari salah penafsiran maka terlebih dahulu penulis jelaskan 

pengertian satu persatu judul skripsi:  

1. Pemahaman Keagamaan 

  Adalah merupakan kondisi psikologis seseorang yang mampu memahami 

seseatu secara utuh, yang lahir karena dilandasi oleh adanya kepercayaan 

terhadap sebuah norma atau nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. 

2. Perilaku Keagamaan 

 Perilaku keagamaan adalah kompleksitas yang mencakup keyakinan, 

akhlak, kebiasaan, peniruan, peraturan, pengetahuan cara hidup yang 

diusahakan oleh manusia yang sesuai dengan ajaran agama, dalam hal ini 

adalah agama islam (Jalaludin, 2000: 17).      

3. Hubungan 

 Hubungan antara dua variabel atau  lebih yang dikenal dengan 

“bivariate correlation” atau hubungan antara variabel X dan variabel Y 

(Sudijono, 1996: 167).  

4. SD Muhammadiyah I Surakarta 

 Jenjang pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di bawah naungan 

lembaga  pendidikan Muhammadiyah yang merupakan sebuah lembaga 

alternatif pendidikan yang mengembangkan IMTAQ, IPTEK dan 

KETRAMPILAN di bawah  kurikulum departemen Pendidikan Nasional 

dan Kurikulum ciri khusus Muhammadiyah. 
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 Dari uraian diatas maka pemahaman dan perilaku keagamaan di SD 

Muhammadiyah I Surakarta ialah suatu hasil yang diperoleh dari 

pemahaman keagamaan yang diberikan oleh guru disekolah yang berupa 

proses perubahan perilaku keagamaan siswa yang berubah ke arah yang 

lebih baik. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas 

maka penulis bisa mengambil satu rumusan masalah yang akan dilakukan, 

yaitu: “Adakah hubungan antara pemahaman dengan perilaku keagamaan 

pada siswa kelas V SD Muhammadiyah I surakarta tahun pelajaran 

2011/2012?” 

D. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman dan 

perilaku keagamaan pada siswa kelas V di SD Muhammadiyah I Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a)  Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang 

pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan bentuk perilaku 

keagamaan pada siswa 

b) Sebagai bahan acuan dan pijakan bagi peneliti-peneliti berikutnya. 
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2. Manfaat praktis 

a)  Sebagai tambahan informasi bagi sekolah dan guru serta orang tua SD 

Muhammadiyah I Surakarta, tentang bagaiman pembentukan perilaku 

keagamaan pada anak 

b)  Dapat menjadi acuan bahan masukan dan pertimbangan bagi sekolah 

dasar lainnya. 

3. Bagi penulis 

 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana di 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

F. Hipotesis 

 Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Arikunto, 1998:67). 

 Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan kenyataannya (Hadi, 1993:26). 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan suatu 

hipotesa sebagai berikut: 

 “Ada hubungan signifikan antara pemahaman dengan perilaku 

keagamaan pada siswa.”   

 

G. Tinjauan Kepustakaan 

 Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini antara lain : 
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1. Ikhwan Munirul (UMS, 2007) dengan judul skripsi Korelasi Antara 

Motivasi dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam 

di SDN Cepoko III Ngawi Tahun Ajaran 2010/2011 menyimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini motivasi dan prestasi belajar bidang studi pendidikan 

agama Islam terdapat korelasi yang sedang atau cukup karena antara 

variabel x dan y bertanda positif dengan memperhatikan besarnya r xy 

yang diperoleh dengan hasil sebesar 0,47 sehingga dapat disimpulkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam. 

2. Karyadi (UMS, 2000) dengan judul skripsi Nilai-nilai Akhlak yang 

Terkandung Dalam Surat Al-Hujurat 1-5 menyimpulkan bahwa adab 

sopan santun berbicara dengan Rasulullah, keharusan meneliti seseatu 

pengabaran yang disampaikan oleh orang fasik, orang mukmin tidak boleh 

menetapakan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul 

nya. 

3. Muhammad Basyirun (UMS, 2007) dengan judul skripsi Hubungan 

Akhlak Karimah Guru Dengan perilaku Sosial Keagamaan Siswa di Mts 

Al Irsyad Tengaran Tahun 2006/2007 menyimpulkan bahwa akhlak 

karimah guru  belum bisa sepenuhnya seperti yang digariskan dalam Al-

Quran dan Sunnah  misalnya saja belum bisa memberikan keteladanan 

mudah marah dan kurang sabar adapun perilaku keagamaan siswa kurang 

memiliki sopan santun, suka menganggu temanya, berbicara kotor dan lain  

sebagainya.  
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 Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil nilai korelasi -0,813 yang 

menujukan tak ada hubungan positif antara akhlak karimah guru dengan 

perilaku siswa karena angka tersebut sangat rendah. 

4. Amirul Hikam (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

Pada Siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten Tahun 

Ajaran 2009/2010 menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi 

belajar pendidikan agama Islam siswa SDIT Muhammadiyah Sinar fajar 

Cawas Klaten yang mendapat bimbingan dengan yang tidak mendapat 

bimbingan pendidikan agama Islam dari orang tua di rumah. Namun 

dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang mendapat bimbingan 

pendidikan agama dari orang tua dirumah sedikit lebih tinggi dari siswa 

yang tidak mendapat bimbingan. Berarti bahwa adanya bimbingan orang 

tua sedikit memberikan pengaruh terhadap prestasi pembelajaran 

pendidikan agama Islam siswa SDIT Sinar Fajar Cawas Klaten. 

 Dari beberapa penelitian di atas menurut penulis belum ada yang 

meneliti judul “PEMAHAMAN DAN PERILAKU KEAGAMAAN” (studi 

empirik di kelas V SD Muhammadiyah I Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012) yang menjelaskan  bahwa pemahaman agama yang baik akan 

membentuk perilaku keagamaan yang baik, untuk itu penulis mengambil judul  

tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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H. Metode Penelitian 

 Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang 

tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh benar 

keabsahanya sehingga penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara 

spesifik dan realis tentang apa yang terjadi (Mardalis, 1995: 28) dalam hal 

ini lembaga yang menjadi tempat penelitian adalah SD Muhammadiyah I 

Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu 

menggambarkan keadaan yang ada pada objek penelitian disertai dengan 

analisis statistik, kemudian analisis pendekatan dengan berpikir induktif 

yang bertujuan untuk mencari ada dan tidaknya hubungan antara variabel 

dan apabila ada, berupa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu (Arikunto, 1992: 213).  

2. Metode Penelitian Subjek 

 Untuk memudahkan penulis memperoleh data dalam penelitian ini 

maka penulis memerlukan sumber data. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1993: 114) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini 

adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun data-data yang diperoleh 

melelui kajian pustaka dan penelitian lapangan, dengan menggunakan: 

a) Populasi 
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  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998: 

115) adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah  semua 

siswa-siswi SD Muhammadiyah I Surakarta tahun pelajaran 2011/2012,  

kelas V yang berjumlah 140 orang siswa. 

b) Sampel  

  Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1998: 117) adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 

20% dari jumlah populasi pengambilan sampel. Hal ini didasarkan pada 

pendapatnya Suharsimi Arikunto (1998: 120) yang menyebutkan bahwa 

“Apabila subjek kurang dari 100 alangkah lebih baik bila sampelnya 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Sebaliknya jika jumlah subjek lebih besar, maka dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih. Teknis pengambilan sampel dari 

penelitian ini dilakukan dengan mengambil 20% dari keseluruhan 

jumlah populasi (140 orang siswa), yaitu sebanyak 140x20% = 28 

orang siswa. 

c. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber 

data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi (Nawawi, 1983: 152) di dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik random sampling, dikarenakan jumlah 

yang bervariasi dan banyak jumlahnya. Teknik random sampling 

adalah pengambilan data secara acak (random) tanpa pandang bulu. 
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3. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam memperoleh data penelitian ini penulis menggunakan 

metode pokok yaitu: 

a. Metode Angket 

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan daftar 

pertanyaan kepada responden, untuk memperoleh data yang 

sebenarnya. Angket ini diberikan kepada siswa sesuai dengan 

pendapatnya Suharsimi Arikunto (1998: 140) Angket adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui. 

Dalam metode ini penulis maksudkan untuk mengambil data 

yang berkaitan dengan perilaku keagamaan pada siswa kelas V di 

SD Muhammadiyah I Surakarta. 

 

b. Metode Observasi 

 Metode ini sering juga disebut dengan metode pengamatan 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1998: 146) metode ini 

bersama-sama dengan metode wawancara, dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan untuk melihat 

langsung obyek yang penulis teliti serta mencatat data-data yang 

penulis butuhkan. 
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c. Metode Wawancara  

 Metode interview adalah merupakan satu metode untuk 

mendapatkan data dengan mengadakan hubungan secara langsung 

dengan informan (face to face). Menurut Sutrisno Hadi, interview 

adalah metode pengumpulan data dengan sepihak yang dikerjakan 

dengan sistematika dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. (2007: 

218). Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode wawncara 

untuk memperoleh informasi atau keterangan dari Kepala Sekolah, 

Bapak dan Ibu Guru dan Wali Kelas serta Siswa, yang kesemuanya itu 

untuk kelengkapan yang penulis perlukan. 

d. Metode Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan, transkip, 

buku-buku, surat kabar, majalah , prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebainya (Arikunto, 2006: 231). Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi, tenaga pendidik, 

daftar anak didik, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. 

e. Metode Analisis Data 

 Setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan untuk 

mengetahui adanya hubungan diantara keduanya maka penulis 

menggunakan teknik statistik dengan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r XY = Koefisien product moment variabel X dan Y 

X         = Variabel pemahaman keagamaan  

Y = Variabel perilaku keagamaan 

XY = Perkalian antara X dan Y 

N = Jumlah Sampel 

         =Sigma/jumlah (Arikunto 2006: 274) 

 

4. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Dalam penelitian ini ada beberapa rangkaian dalam penyusunan 

laporan penelitian diantaranya berisi tentang : halaman judul, halaman nota 

pembimbing , halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi dan tabel. 

 Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Kajian Teoritik Pemahaman dan Perilaku Keagamaan Anak 

meliputi : a. Pemahaman Keagamaan Anak meliputi: pengertian 

pemahaman keagamaan, faktor pembentuk pemahaman keagamaan, tahap 

perkembangan beragama pada anak, ciri-ciri keagamaan pada masa anak-

anak. 
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b. Perilaku Keagamaan anak meliputi: pengertian perilaku keagamaan, 

faktor pembentuk perilaku keagamaan, sifat keagamaan pada anak, materi 

pemahaman keagamaan anak, bentuk perilaku keagamaan pada anak. 

c. Hubungan antara pemahaman dan perilaku keagamaan. 

 Bab III  Data Pemahaman dan Perilaku Keagamaan 

a. Gambaran umum SD Muhammadiyah I Surakarta, yang terdiri dari 

sejarah berdirinya, letak geografisnya, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, sarana dan prasarana 

SD Muhammadiyah I Surakarta.  

b. Data pemahaman keagamaan pada siswa SD Muhammadiyah I 

Surakarta, hal-hal yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku 

keagamaan pada siswa, data perilaku keagamaan pada siswa SD 

Muhammadiyah I Surakarta 

 Bab IV Analisa Data yang terdiri dari amalisis uji hipotesis  

 Bab V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, saran dan kata 

penutup. 

 Dan pada bagian akhir penulisan skripsi ada daftar pustaka dan 

daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 


