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MOTTO 

                               

                      

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.  

(Q.S Az Zumar : 9) 

 

Tujuan Pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk mendidik diri mereka 

sendiri, seumur hidup mereka (Robert Maynard Hutchins) 
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KATA PENGANTAR 

اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم   

ُنُو َو َنْستَ ْغِفُرُه َو نَ ُعْوُد بِا هلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفََل ُمِضلَّ َلُو َوَمْن  ِإَن الَحْمَد لِلِو َنْسَتِعي ْ

.... ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو ، َأمَّا بَ ْعدُ   

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kasih serta hidayah-Nya, 

sehingga skripsi dengan judul “Hubungan pemahaman Pendidikan Agama Islam dan 

perilaku kegamaan siswa kelas XI SMA N 3 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012” dapat 

penulis selesaikan dengan baik.  

Skripsi ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara pemahaman pendidikan 

agama Islam dan perilaku keagamaan siswa kelas XI di SMA N 3 Sukoharjo. Anak didik 

diharapkan dapat memperhatikan pelajaran berbasis agama sebagai control dalam kehidupan 

anak didik. 

 Dalam Pemahaman Pendidikan Agama Islam, pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha sadar untuk mengembangkan intelektualitas dalam arti bukan hanya 

meningkatkan kecerdasan saja, melainkan juga mengembangkan seluruh aspek kepribadian 

manusia, yang mencakup aspek keimanan, moral atau mental, perilaku dan sebagainya. 

Pembinaan kepribadian atau jiwa utuh hanya mungkin dibentuk  melalui pengaruh 

lingkungan khususnya pendidikan. Sasaran yang ditempuh atau dituju dalam pembentukan 

kepribadian ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia dan tingkat kemuliaan 
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akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Dalam perilaku keagamaan siswa, 

hendaknya setiap guru menyadari bahwa dalam perilaku keagamaan sangat diperlukan 

pembinaan dan latihan-latihan akhlak pada siswa bukan hanya diajarkan secara teoritis, 

tetapi harus diajarkan kearah kehidupan praktis. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi banyak sekali pihak-pihak yang 

membantu penulis. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan 

semua pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. MA. Fattah Santoso, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam periode 2010-

2014. 

2. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag., Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini. 

3. Drs. Arif Wibowo, M.Ag., Selaku Pembimbing II yang dengan rela hati telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu 

peminjaman buku-buku referensi. 

5. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 

membantu pembuatan surat-surat penelitian. 
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ABSTRAK 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berperan dalam 

berbagai lingkungan hidup di masa depan. Sebagai benteng pertahanan diri anak dalam 

menghadapi berbagai tantangan, maka perlu menanamkan pendidikan agama yang kuat 

dalam diri anak. Dengan pendidikan agama, pola hidup anak akan terkontrol oleh rambu-

rambu yang telah digariskan agama dan dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus 

dalam jurang kerusakan moral. 

Penulis tertarik untuk meneliti tentang Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama 

Islam dan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas XI SMA N 3 Sukoharjo. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui  bagaimana hubungan pemahaman pendidikan agama islam 

terhadap perilaku kegamaan anak didik  kelas XI di SMA N 3 Sukoharjo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode angket, 

observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Sampel penelitian yaitu kelas XI IPS 3 

di SMA N 3 Sukoharjo, yang diambil dengan teknik random sampling. Obyek penelitian 

sebanyak 40 siswa diberi 50 soal angket yang terdiri dari 25 soal pertanyaan mengenai 

hubungan pemahaman PAI dan 25 soal pertanyaan tentang perilaku kegamaan yang sudah 

diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara PAI dengan 

perilaku kegamaan siswa, yang dibuktikan dari hasil pengolahan data dan analisis data 

dengan taraf signifikan 5%  diketahui         = 0,643 >        = 0,329. Adanya korelasi yang 

signifikan antara Pemahaman pendidikan agama islam dengan perilaku kegamaan siswa 

kelas XI SMA N 3  Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012, diharapkan dapat dijadikan pedoman 

dasar dari proses awal suatu bentuk kepedulian kepada siswa  dalam menciptakan kualitas 

akhlak yang dipengaruhi oleh  Pemahaman pendidikan agama islam setiap individu.   

  Kata Kunci : Pemahaman Pendidikan Agama Islam, Perilaku Kegamaan,  
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