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ABSTRAK

Kemampuan pemahaman shalat di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)
Istigfarlah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, belum optimal.
Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil observasi, diketahui adanya
permasalahan yaitu, dalam mengajarkan shalat pada santrinya ustadz/ ustadzah
belum menggunakan media sehingga, banyak anak yang mungkin mengalami
kesulitan memahami materi yang disampaikan terutama dalam memahami
tatacara shalat yang baik dan benar. Sebelum mendapatkan materi menggunakan
media audio-visual gambar animasi, santriwan/ santriwati memiliki kemampuan
dasar shalat hanya saja belum dilaksanakan secara baik dan benar. Sehingga
diharapkan setelah menerima materi tuntunan shalat dalam bentuk animasi,
kemampuan shalat santriwan/ santriwati dapat meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efek Media Dakwah Audio
Visual Gambar Animasi Shalat Terhadap Peningkatan Kemampuan Shalat Anak
(Studi Eksperimen di Taman Pendidikan Al-Quran Istighfarlah Sumedang).
Variabel independen yang diteliti adalah Efek Media Dakwah Audio Visual
Gambar Animasi Shalat, sedangkan variabel dependennya adalah Peningkatan
Kemampuan Shalat Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
eksperimental dengan membagi dua kelompok sampel. Kelompok pertama
merupakan kelompok prauji (kelompok kontrol), sedangkan kelompok yang
kedua merupakan kelompok pascauji (kelompok eksperimen). Software yang
digunakan dalam penelitian gambar animasi shalat menggunakan Software Adobe
Flash Professional CS 5, sedangkan analisis statistik dalam penelitian ini
menggunakan SPSS for Windows and Linux version 20.

Dari hasil pengujian statistik, penggunaan media dakwah audio-visual
gambar animasi shalat memberikan efek peningkatan kemampuan shalat. Aspek
kognitif (bacaan) mengalami peningkatan 39,50%, aspek afektif (gerakan)
mengalami peningkatan 47,84%, dan aspek psikomotorik (kedisiplinan)
mengalami peningkatan sebesar 54,44%.

Media dakwah audio-visual gambar animasi shalat memiliki efek yang
signifikan terhadap peningkatan kemampuan shalat anak, dan hal tersebut dapat
ditarik ke tingkat populasi yang lebih tinggi. Terbukti dengan pengujian hipotesis
menggunakan Thitung sebesar 3,456 > Ttabel 2,045. Dengan probabilitasnya lebih
kecil dari nilai sinifikansi, yaitu sebesar 0,02< 0,05.

Kata Kunci : Efek Media Dakwah Audio Visual Gambar Animasi Shalat dan
Peningkatan Kemampuan Shalat Anak.


