


ABSTRAK 
 
 
 Keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan 
lainnya. Banyak factor yang dapat mempengaruhi berhasilnya proses pendidikan 
antara lain adalah factor ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai orang yang 
paling dekat dengan anak serta anggota keluarga lain yang berperan dalam kaitannya 
dengan pendidikan anak. Faktor ibu menempati pengaruh yang penting dalam 
pendidikan baik jasmani maupun rohani bagi anaknya. Untuk dapat menumbuhkan 
kebiasaan baik anak, seorang ibu harus mempunai pengetahuan agama sebagai dasar 
menjaga sikap, ucapan dan tingkah lakunya selalu baik terutama di depan anak-
anaknya. Pengetahuan ibu tentang pendidikan agama Islam setidaknya akan 
membantu seorang ibu untuk dapat memberikan muatan-muatan pendidikan agama 
kepada anaknya. 
 Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai hal tersebut di atas yang 
mengambil tempat di desa Tahunan Umbulharjo Yogyakarta yang masyarakatnya 
sangat bervariasi dalam tingkat pengetahuan agamanya. Sampel yang di ambil adalah 
sejumlah 50 orang dari 150 orang ibu yang balitanya berumur sekitar 4-5 tahun. 
Pengumpulan data di peroleh dengan cara interview, dokumentasi, angket dan 
observasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis non statistic dan metode 
analisa statistic. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengetahuan pendidikan agama Islam ibu yaitu pendidikan formal yang 
ditempuh, keaktifan mengikuti pengajian, dan kebiasaan membaca buku-buku agama. 
Hubungan yang terjadi antara tingkat pengetahuan pendidikan agama Islam ibu 
dengan proses pendidikan anak ternyata terdapat korelasi yang cukup signifikan, 
ditunjukkan dengan hasil yang lebih tinggi dari ‘r’ table produk moment yaitu 0,549. 
Sementara ‘r’ table pada taraf signifikan 5% sebesar 0, 237 dan pada taraf signifikan 
1% sebesar 0, 354. Maka terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan pendidikan agama Islam ibu deengan proses pendidikan anak. 
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