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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU PINTAR 

BERBASIS ANDROID UNTUK PENGENALAN SHALAT FARDHU DI 

SEKOLAH DASAR 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan media pembelajaran yang 

digunakan guru selama ini, mengembangkan media pembelajaran berbasis 

android dengan teknologi Augmented Reality dan menguji kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran shalat fardhu untuk 

sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation).Subjek penelitian yaitu siswa kelas II 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Hasil dari penelitian ini memperoleh hasil dari 

ahli media dengan presentase kelayakan 89,06% yang termasuk dalam kategori 

sangat layak, ahli materi dengan hasil 94,44% yang termasuk kedalam kategori 

sangat layak, kemudian uji coba siswa dengan hasil 86,14% yang masuk dalam 

kategori sangat layak lalu dari hasil belajar siswa yaitu pre-test dan post-test 

memperoleh hasil peningkatan sebesar 22,89%.  

 

Kata Kunci: addie, augmented reality, media pembelajaran, shalat 

 

Abstract 

The purpose of this study was to test the feasibility of an android-based learning 

media with Augmented Reality technology in learning fard prayer in elementary 

schools. The method used in this research is Research and Development (R&D) 

with the ADDIE development model (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). The research subjects are Grade II students of SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. The results of this study obtained results from 

media experts with a percentage of eligibility of 89.06% included in the very 

feasible category, material experts with 94.44% results included in the very 

feasible category, then student trials with 86.14% results included in the very 

feasible category of student learning outcomes namely pre-test and post-test 

results obtained an increase of 22.89%. 

 

Keywords: addie, augmented reality, learning method, shalat 

 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan 

metode konvensional (ceramah), guru kurang berinovasi dalam menggunakan 

media pembelajaran dalam penyampaian materi. Setelah melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran, untuk materi pengenalan shalat fardhu guru hanya 

menunjukkan gambar pada buku. 



 
 

2 

Shalat merupakan salah satu rukun Islam. Seorang muslim wajib 

mengerjakan shalat lima waktu dan tidak boleh untuk meninggalkannya. 

Meninggalkan shalat haram hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi 

syarat wajib shalat dalam keadaan apapun. Shalat yaitu ibadah yang dimulai 

dengan bacaan takbiratul ikhrom dan diakhiri dengan mengucap salam dengan 

syarat dan ketentuan tertentu. Namun dalam pengerjaannya, Shalat dibagi menjadi 

dua macam, shalat wajib dan shalat sunnah,Shalat wajib atau shalat fardhu dalah 

apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa, sedangkan 

shalat sunnnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila 

ditinggalkan tidak berdosa. Shalat sunnah bertujuan untuk menambal kekurangan 

yang mungkin terdapat pada shalat wajib dan juga karena shalat itu mengandung 

keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah lain, maka ibadah ini harus dilakukan 

dengan cara yang telah ditetapkan dalam agama. Termasuk pada ketetapan 

tersebut adalah memenuhi syarat dan rukun shalat serta mengetahui hal-hal yang 

dianjurkan dalam shalat maupun hal yang diharamkan ataupun dimakruhkan 

untuk dikerjakan dalam shalat (Jarjis, dkk 2018).  

Shalat merupakan ibadah yang wajib, maka kita harus benar-benar 

mempelajarinya. Materi pembelajaran shalat jika disampaikan dengan 

menunjukkan gambar pada buku dirasa kurang evisien untuk pemahaman siswa 

terutama dalam tata gerakan shalat fardhu dan bacaan shalat. Akibat dari 

penyampaian materi dalam pembelajaran tersebut dapat menyulitkan guru dalam 

memberikan contoh tata gerakan shalat secara 3 dimensi. Setelah dilakukan 

wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran terkait, terdapat banyak guru 

yang belum berinovasi dengan memanfaatkan teknologi ke dalam metode 

pembelajarannya.Pembelajaran adalah suatu proses yang dapat menimbulkan 

minat bagi seseoarang. Siswa selalu memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-

beda serta penilaian berbeda mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka perlunya media 

pembelajaran yang inovatif untuk menunjang dalam pembelajaran dikelas. Media 

pembelajaran yang menguntungkan yaitu media yang menggunakan teknologi 



 
 

3 

dalam mengakses informasi yang diperlukan siswa baik dari guru, teman sebaya 

dan aplikasi perangkat (Sugiana, dkk. 2017).  

Media pembelajaran merupakan suatu perantara yang digunakan untuk 

memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu 

mengajar bagi guru (Teaching aids). Misalnya alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. Sebagai alat bantu dalam mengajar, media diharapkan dapat 

memberikan pengalaman kongkret, motivasi belajar, mempertinggi daya serap 

dan retensi belajar siswa. Sehingga alat bantu yang banyak dan sering digunakan 

adalah alat bantu visual, seperti gambar, model, objek tertentu, dan alat-alat visual 

lainnya.. (Jauhari, 2018). Dengan adanya media pembelajaran maka akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang ditandai 

dengan pesatnya produk dan pemanfaatan teknologi informasi, maka konsepsi 

penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan 

pembelajaran yang modern. Di era global dan di era digital maka orientasi 

berbagai inovasi akan tertuju pada upaya layanan yang mudah diperoleh, mudah 

diakses, mudah memberikan  pencerdasan dan pencerahan bahkan sangat murah. 

Demikiannya juga dalam dunia pendidikan, dimana para inovator berlomba untuk 

menemukan berbagai model pembelajaran yang praktis murah dan mudah serta 

demokratis dengan karakter digital dan mobile (Darmawan Deni,2016). Terdapat 

berbagai media yang digunakan dalam pembelajaran modern, salah satunya 

menggunakan smartphone (gadget). 

Gadget  sebanarnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki 

kepentingan, baik dalam hal sekolah, kuliah, berkerja dan bisnis. Namun pada 

faktanya, gadget  tidak hanya beredar dikalangan orang-orang yang membutuhkan 

saja. Akan tetapi gadget  beredar dikalangan anak usia dini. Bahkan ironisnya lagi 

gadget  bukan barang asing untuk anak usia dini yang kenyataanya belum layak 

menggunakan gadget. Sebuah penelitian baru saja dikeluarkan American 

Association of Pediatrics (AAP). Penelitian ini mengambil tajuk “penggunaan 

media menjadi dominan dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang”. Media 
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yang paling umum digunakan anak adalah gadget, jumlah anak-anak yang 

menggunakan gadget  meningkat hampir dua kali lipat (dari 38% menjari 72%), 

dan semakin banyak bayi yang berusia 1 tahun (Warisyah, 2015). 

Penggunaan gadget  dikalangan anak usia dini menyita banyak perhatian 

dari berbagai kalangan, dari fakta di atas terlihat dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan signifikan. Tentu ini menjadi masalah besar bagi Negara kita 

selanjutnya. Anak-anak biasa mendapatkan gadget  canggih dari kedua orang 

tuanya. Kedua orang tua sengaja memberikan gadget  canggih kepada anaknya 

dengan tujuan, yang pertama untuk bermain games pada fitur-fitur yang telah 

disediakan pada gadget  tersebut. Dibandingkan orang dewasa anak-anak lebih 

cepat untuk menguasai gadget. Bahkan, orang tua mereka  belum tentu bisa 

mengoperasikan gadget  yang dimilikinya (Ismanto dan Onibala, 2015). 

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, banyak teknologi yang 

dapat digunakan untuk pembelajaran dikelas, contohnya pembelajaran 

menggunakan Augmented Realitty (AR) yang merupakan salah satu metode 

pembelajaran lebih real secara 3 dimensi 

Teknologi Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang 

menggabungkan suatu benda maya dua atau tiga dimensi ke dalam suatu 

lingkungan nyata tiga dimensi kemudian memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut ke dalam waktu nyata (Permana, Nurhayanti, & Martono, 2016). Sebagai 

Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia dan pengguna smartphone 

terbanyak keempat didunia diharapkan pembelajaran panduan gerakan dan bacaan 

sholat dengan teknologi Augmented reality (AR) dapat menarik minat penduduk 

muslim di Indonesia untuk belajar panduan gerakan dan bacaan shalat dengan 

baik dan benar terutama bagi para mualaf yang baru mengenal islam 

menggunakan smartphone. (Informatika et al, 2018). Untuk menampilkan sebuah 

animasi dalam tekhnologi Augmented Reality (AR) dibutuhkan merkeless. 

Markerless merupakan sebuah metode pelacakan Augmented Reality 

menggunakan objek di dunia nyata sebagai marker atau tanpa menggunakan 

marker khusus. Augmented Reality dengan teknik tanpa penanda ini menggunakan 

teknik pelacakan secara alami (natural feature) bukan pengenalan penanda 
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(fiducial marker). Teknik ini menggunakan prinsip deteksi tepi, deteksi sudut dan 

tekstur dari gambar atau objek (Gusman & Apriyani, 2016). Metode marker yaitu 

program akan membaca objek dari sebuah marker gambar yang nantinya akan 

ditampilkan objek yang  bergerak atau output yang sudah diprogram pada data 

sebelumnya. Dalam pembuatan aplikasi ini nantinya akan menggunakan 

Operating System android dan aplikasi penunjang menggunakan unity 3D. 

Dimana android sendiri merupakan Operating System yang banyak digunakan 

oleh smartphone yang kebanyakan orang telah mempunyainya. Dan   unity 3D 

merupakan aplikasi open source yang dapat diunduh secara gratis tanpa harus 

membayarnya. Dengan adanya AR (Augmented Reality) perlu adanya media 

pembelajaran yang dapat menunjang siswa untuk belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk mengembangakn 

sebuah media pembelajaran menggunakan Augmented Reality berbasis android 

menggunakan metode marker gambar, dimana nantinya anak akan diberikan 

perintah untuk menyusun beberapa rangkaian puzzle  sehingga menjadi sebuah 

gambar yang utuh dan setelah tersusun dapat di scan menggunakan smartphone 

yang akan menampilkan objek gambar dari dunia maya secara 3 dimensi  berisi 

gerakan-gerakan shalat beserta bacaan shalat fardhu. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian dan Pengembangan 

atau Research and Develpoment (R&D). Penelitian dan Pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), 

tetapi bisa juga perangkat lunak (software) Sutama (2010). Subjek penelitian dan 

pengembangan ini terdiri dari guru mata pelajaran Agama Islam dan siswa kelas II 

di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. . Model pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ADDIE. Model pengembangan ADDIE memiliki 

keunggulan yaitu dilihat dari prosedur kerjanya yang sistematik yakni pada setiap 

langkah yang akan dilalui selalu mengacu pada langkah sebelumnya yang sudah 
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diperbaiki sehingga diperoleh produk yang efektif (Juanita & Adhi, 2017). 

Konsep ADDIE sendiri terdiri dari analisis (Analysis), desain (design), 

pengembangan (development), evaluasi (evaluate), dan penerapan 

(implementation). 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu berupa observasi, 

wawancara, angket, dokumentasi dan soal berupa pre-test dan pos-test untuk 

menguji kelayakan. Pada penilaian kelayakan digunakan skala likert dengan 

penilaian empat skala, yaitu sangat baik (skor 4), baik (skor 3), cukup (skor 2) dan 

kurang baik (skor 1). 

Peneliti mengembangkan produk berupa media pembelajaran kartu pintar 

berbasis android untuk pengenalan shalat fardhu di Sekolah Dasar. Selanjutnya, 

dilakukan validasi ahli berupa ahli media dan ahli materi untuk diuji validitasnya. 

Media pembelajaran yang dinyatakan valid kemudian diujicobakan kepada siswa 

dalam bentuk uji produk dan pengerjaan soal pre-test dan post-test dengan tujuan 

untuk menguji kelayakan produk. Pelaksanaan kegiatan penelitian diilustrasikan 

oleh gambar 1. 

 
Gambar 1 : Rincian kegiatan penelitian dan pengembangan 
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Hasil dari penelitian pengembangan ini yaitu berupa media pembelajaran 

kartu pintar berbasis android untuk pengenalan shalat fardhu dengan teknologi 

Augmented Reality. Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk melihat hasil 

belajar siswa setelah menggunakan produk. Hasil kegiatan pada setiap tahapan 

penelitian pengembangan dijelaskan sebagai berikut : 

Tahap analisis, peneliti mencari informasi mengenai masalah 

pembelajaran yang telah dilakukan selama ini yaitu baik berupa materi  ataupun 

media yang digunakan oleh guru. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

observasi secara langsung di kelas II SD Muhammadiyah 16 Surakarta pada 

tanggal 23 Juli 2019. 

Tahap analisis kinerja, digunakan untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapi oleh guru berkaitan dengan media pembelajaran ysng digunakan dikelas, 

selanjutnya memberikan solusi dengan mengembangkan media pembelajaran. 

Tahap analisis kebutuhan, digunakan untuk menentukan media 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dikelas. 

Dalam pembalajarn pengenalan shalat fardhu guru biasanya menggunakan media 

berupa kertas bergambar yang ditempel di papan tulis. Selanjutnya peneliti akan 

mengembangkan media pembelajaran berupa kartu pintar dengan Augmented 

Reality (AR) berbasis android. Diharapkan siswa akan memperoleh pengalaman 

baru dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa 

Tahap ini dilakukan perancangan draf awal, merancang instrumen angket 

validasi untuk mengetahui kelayakan produk dan gambaran produk berupa tiga 

unsur yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis AR yang akan 

dikembangkan. 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan media pembelajaran berdasarkan 

rancangan yang sudah dibuat sebelumnya (desain interface) untuk dilakukan 

validasi ahli. Pengembangan media pembelajaran ini berbasis android dengan 

teknologi Augmented Reality (AR) dan kartu pintar sebagai langkah untuk 

menampilkan animasi mengenai tata gerakan shalat beserta bacaannya.  
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Pada tahap ini produk yang dihasilkan beruapa media pembelajaran yang 

di uji cobakan kepada siswa di kelas II SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

berjumlah 30 siswa. 

Penilaian tahap ini berupa penilaian angket yang diisi oleh siswa, soal pre-

test dan soal post-test dimana dilakukan penilaian sebelum dan sesudah siswa 

menggunakan media pembelajaran. Dilakukannya penilaian untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan prosedur pengembangan serta uji coba yang telah dilakukan dalam 

penelitian maka hasil dari pengembangan ini adalah media pembelajaran kartu 

pintar berbasis android dengan teknologi Augmented Reality untuk pengenalan 

shalat fardhu di Sekolah Dasar. Media pembelajaran dibuat menggunakan 

software Unity 3D dan vuforia. Media pembelajaran yang dikembangkan terdapat 

produk hardware dan software. Produk hardware berupa marker dengan puzzle 

dan software berupa sebuah aplikasi berdasarkan desain interface yang telah 

dibuat sebelumnya dalam materi pengenalan shalat fardhu untuk Sekolah Dasar 

yaitu terlihat pada gambar 2 dan gambar 3. 

3.1.1 Produk hardware 

 

 

 

 

 

              

         

Gambar 2 : Marker takbiratulihram 

Gambar 2 merupakan salah satu produk marker yang dibuat oleh peneliti. 

Pada produk ini terdapat 4 buah gambar marker yaitu takbiratulihram, ruku, 

sujud, dan tasyahud. Dimana pada masing-masing marker memiliki suatu 
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hasil yang berbeda-beda dengan marker lain dalam menampilkan scan 

animasi gerakan shalat. 

3.1.2 Produk software 

 
                                        Gambar 3 : Tampilan menu utama 

Gambar 3 merupakan tampilan dari produk software berupa aplikasi 

bernama shalat. Dalam aplikasi ini terdapat 5 pilihan menu yang terdiri dari 

materi, scan AR, quiz, petunjuk dan pengaturan. Dalam menu materi terdiri 

dari devinisi dan rukun shalat dimana didalamnya menjalaskan mengenai 

materi pengenalan shalat fardhu. Dalam menu scan AR akan menampilkan 

animasi sesuai marker yang di scan. Menu dalam scan AR digunakan untuk 

men-scan marker agar menampilkan sebuah animasi dan audio. Menu quiz 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Pada menu petunjuk berisi tatacara penggunaan aplikasi. Untuk menu 

pengaturan digunakan untuk mengatur backsound suara. 

3.2 Pembahasan 

Media pembelajaran yang dibuat diangkat dari permasalahan yang terjadi 

dilapangan. Dlam proses kegiatan belajar diketahui bahwa minimnya penggunaan 

media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran dikelas. Hal ini dapat 

dilihat dari siswa yang tidak memperhatikan disaat guru sedang menyampaikan 

materi yang cenderung masih suka bercanda dikelas. Untuk memudahkan guru 

mata pelajaran dan siswa dalam pembelajaran materi dikembangkanlah media 

pembelajaran kartu pintar berbasis android dengan teknologi Augmented Reality. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Juanita & Adhi (2017) dengan judul 
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“Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Pencernaan Manusia Untuk Kelas 8 

Smp Dengan Fitur Augmented Reality Berbasis Android (Studi Kasus : Smpn 7 

Depok)”. Dalam penelitiannya memanfaatkan teknologi Augmented Reality 

dalam media pembelajaran dikelas agar memudahkan siswa dalam mempelajari 

sistem pencernaan manusia.  

Media ini menyajikan penjelasan materi dan scan AR. Pada materi 

terdapat menu devinisi dan rukun shalat  yang didalamnya terdapat materi 

mengenai pengenalan shalat fardhu. Pada menu scan AR digunakan untuk 

mendeteksi marker yang telah disediakan agar dapat terbaca oleh smartphone dan 

menampilkan sebuah  animasi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Wardani 

(2015)   bahwa diperlukan adanya rancang bangun sebuah katalog dengan 

memanfaatkan teknologi AR yang bertujuan membantu anak dalam pemahaman 

visual mengenai wujud / bentuk Aksara Jawa serta membantu orang tua dan guru 

memanfaatkan katalog berbasis TI yang menjadikan pembelajaran lebih menarik 

dan praktis.   

Penilaian kelayakan pengembangan pembelajaran kartu pintar berbasis 

android untuk pengenalan shalat fardhu dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan 

siswa. Validasi ahli media dilakukan oleh bapak Husni Thamrin, S.T, M.T., PhD 

selaku validator dari Universitas Muhammadiyah Surakara yang bermpeten 

dibidangnya. Hasil validasi ahli media disajikan dalam gambar 4. 

 

                       Gambar  4 : Hasil uji ahli media 
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Berdasarkan hasil dari diagram batang pada gambar 4  dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi berbasis android dengan Augmented Reality pada mata pelajaran 

pengenalan shalat fardhu  yang dibuat oleh peneliti terdiri dari 4 aspek penilaian 

yaitu aspek efisiendi yaitu 93,75% dikategorikan sangat layak, tampilan 100% 

dikategorikan sangat layak, kualitas 87,50% dikategorikan sangat layak, 

perangkat lunak 75% dikategorikan layak dan total 89,06% dikategorikan sangat 

layak. Selanjutnya validasi ahli materi yang dilakukan oleh ibu Suwartinah S,Pd.I 

selaku validator dari guru mata pelajaran Agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta. Hasil validasi ahli media disajikan pada gambar 5. 

 
Gambar 5 : Hasil uji ahli materi 

Gambar 5 merupakan diagram batang penilaian dari ahli materi dimana 

terlihat sangat jelas perbedaanya. Pada penilaian aspek pembelajaran 

mendapatkan nilai 91,66% dikategorikan sangat layak, pada aspek materi atau isi 

mendapat nilai 97,22% dikategorikan sangat layak dan dari total kedua aspek 

tersebut jika ditotalkan mendapatkan nilai 94,44% mendapatkan kategori sangat 

layak. Selanjutnya dilakukan pengujian pre-test dan post-test oleh siswa. 

 

                 Gambar 6 : Hasil uji pre-test dan post-test 
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Gambar 6 merupakan hasil uji yang dilakukan oleh siswa berpa pre-test 

dan post-test. Pada pengujian pre-test mendapatkan nilai 72,66 dan post-test 

mendapatkan 95,33. 

Setelah dilakukan uji validitas yang dilakukan oleh ahli media dan ahli 

materi mendapatkan hasil rata-rata yang dikategorikan sangat layak. Hasil 

pengujian selanjutnya berupa soal pre-test dan post-test yang mendapatkan 

peningkatan sebesar 22,66%. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa media 

yang dibuat dikategorikan layak untuk digunakan dalam pembelajaran dikelas dan 

memiliki hasil peningkatan dalam proses pembelajaran. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pengembagan media pembelajaran berbsis android dalam materi 

pengenalan shalat fardhu untuk siswa kelas II di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Media pembelajaran yang digunakan guru masih belum inovatif. Pembelajaran 

yang dilakukan selama ini cenderung masih menggunakan metode ceramah 

tidak interaktif. 

b. Media pembelajaran dikembangkan berbasis android dengan teknologi 

Augmented Reality (AR) untuk melatih pembelajaran shalat fardhu pada 

Sekolah Dasar. 

c. Media yang dikembangkan dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil penilaian 

ahli media 89,06%, ahli materi 94,44% dan siswa 81,14%. 
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