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Penilitian ini bertolak dari pentingnya media dalam pembelajaran, problematika 

pendidikan zaman sekarang, bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang penyampaian 

tentang materi ajar, melainkan tentang menanamkan esensi dari pendidikan itu sendiri, hal ini 

akan sangat terbantu jika menggunakan media pembelajaran, problematika pendidikan zaman 

sekarang masih ada guru yang tidak menggunakan media pembelajaran di dalam proses 

pembelajaran.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media dalam 

pembelajaran fikih materi sholat pada kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin Timur dan Faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Fikih Materi 

Sholat Pada Kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin Timur 

 

Metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas VII sedangkan objek penelitian ini  yaitu penggunaan media 

dalam pembelajaran fikih pada materi sholat kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin Timur dan 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran fikih 

materi sholat pada kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin. Pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi semua data yang terkumpul diproses melalui 

reduksi data, display data, dan verifikasi serta simpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Penggunaan Media Dalam 

Pembelajaran Fikih Materi Sholat Kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin Timur sudah berjalan 

dengan baik, media pembelajaran yang digunakan oleh guru fikih pada materi sholat adalah 

media audio visual berupa LCD, Meida Viusal berupa papan tulis, dan juga menyelinginya 

dengan mempraktikan Sholat tersebut. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran tersebut 

tentunya untuk membantu memahamkan materi ajar kepada siswa di dalam proses 

pembelajaran.  

 

Adapun faktor yang mendukung penggunaan media dalam pembelajaran fikih pada 

materi sholat kelas VII di MTsN 1 Kotawaringin Timur ialah pengalaman mengajar, 

penguasaan guru terhadap media pembelajaran, adanya persiapan sebelum menggunakan 

media pembelajaran, dan adanya sarana dan prasarana Adapun hal-hal yang menghambat 

keadaan media yang kurang baik, terbatasnya media yang ada, dan keadaan siswa.  

 

 


