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Pembelajaran keagamaan memiliki nilai-nilai luhur pun seyogyanya bukan hanya 
sekedar diketahui dan dihafal melainkan dipahami. Agar nilai-nilai itu dapat dijadikan 
pedoman bagi pemeluk agama dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.  

Pelaksanaan nilai-nilai dalam  masyarakat berjalan dengan baik dan terwujudnya 
bentuk perilaku yang mencerminkan sebagai seorang muslim hendaknya menanamkan nilai-
nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek spiritual akan lebih efektif 
jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjujung tinggi nilai-nilai tersebut. 
Kemudian, untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, dilakukan dengan berbagai cara 
diantaranya seperti kegiatan-kegiatan amaliyah yang ada di bulan Ramadhan, pembacaan 
yasin dan tahlil, pembacaankitab, ziarah maqamwali, dan Peringatan Hari Besar Islam. 

Di sini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai 
agama. Di lingkungan masyarakat santri barangkali akan lebih member pengaruh bagi 
pembentuk jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang 
longgar terhadap norma-norma keagamaan. Dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat 
dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat 
tersebut menjunjung norma-norma keagamaan. Sehingga berdasarkan hal itu akan perlu 
dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman agama terhadap prilaku 
social masyarakat. 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah, (1) Untuk Mengetahui 
Pemahaman Masyarakat Terhadap Agama Di Dusun Pandantoyo Desa Sumberagung 
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. (2) Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman 
Agama Islam Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Di Dusun Pandantoyo Desa 
Sumberagung Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif non deskriptif. Dimana pengumpulan data yang dilakukan adalah 
dengan angket.  

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh pemahaman agama 
dengan prilaku social masyarakat dengan nilai yang diperoleh yaitu sebesar 88,9%. Yaitu 
terjadi pengaruh yang sangat kuat antara kedua variabel yang diteliti.  
 


