
 

 

ABSTRAK 

Frista Dwi Safrizal, Aktivitas siswa dalam mengikuti program membaca Al-Quran ODOJ (One 

Day One Juz) hubungannya dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran hadits 

(Penelitian pada siswa kelas VIII A di SMP Plus AL-Aqsha Jatinangor Kab. Sumedang) 

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah bahwa berdasarkan hasil studi 

pendahuluan diperoleh informasi bahwa di SMP Plus Al-Aqsha ada program membaca Al-Quran 

ODOJ (One Day One Juz) dimana setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti program tersebut 

dengan tujuan agar siswa memiliki akhlak yang baik melalui membaca Al-Quran ini. Sementara 

itu hasil belajar kognitif siswa  pada mata pelajaran hadits sebagian besar masih rendah,  hal 

tersebut menunjukkan  adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) aktivitas siswa dalam mengikuti program 

membaca Al-Quran ODOJ(One Day One juz) di kelas VIII A SMP Plus Al-Aqsha. (2) hasil belajar 

kognitif mereka pada mata peajaran hadits (3) hubungan antara program membaca Al-Quran 

ODOJ(One Day One juz) dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran hadits di kelas 

VIII A SMP Plus Al-Aqsha. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hasil belajar kognitif siswa  pada mata 

pelajaran hadits dipengaruhi oleh faktor sekolah. Salah satunya aktivitas siswa dalam mengikuti 

program membaca Al-Quran ODOJ(One Day One juz). Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang 

digunakan adalah semakin tinggi aktivitas siswa dalam mengikuti program membaca Al-Quran 

ODOJ(One Day One juz) maka semakin tinggi pula hasil belajar kognitif mereka pada mata 

pelajaran hadits dan begitupun sebaliknya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, tes , observasi, dan wawancara. 

Adapun proses analisis data dilakukan dengan pendekatan logika untuk data kualitatif, dan 

pendekatan statistik untuk data kuantitatif dengan menempuh analisis parsial dan analisis 

korelasional. 

 

Dari hasil analisis data menunjukan bahwa (1) aktivitas siswa dalam mengikuti program 

membaca Al-Quran ODOJ (One Day One juz) termasuk kategori tinggi dengan angka rata-rata 3,9 

yang berada diantara interval 3,6-4,5. (2) Hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran hadits 

termasuk kategori sangat tinggi dengan angka rata-rata 82,4 yang berada diantara interval 80-100. 

(3) Koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y dengan nilai rata-rata 0,97 berada pada 

rentang 0,80- 1,00 yang berkategori sangat tinggi. Hasil uji hipotesis bahwa t hitung <  t table H0 

diterima. Besarnya pegaruh variable X terhadap variabel Y sebesar 76% sedangkan 24% lagi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran hadits dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata Kunci: Aktivitas dalam mengikuti program membaca Al-Quran  ODOJ (One Day One Juz), 

Hasil belajar kognitif, Mata pelajaran Hadits. 

 


