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ABSTRAK 

Fahru Fauzi. 2019. Implementasi Multimedia Power Point melalui LCD di dalam 

Materi Jual Beli di Pondok Pesantren MA Nahdlatussalam Anjir Serapat 

KM 11 Kabupaten Kuala Kapuas. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Drs. H. 

Syarifuddin Sy, M.Ag, (II) Drs. M. Ramli, M. Pd. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Multimedia Power Point melalui LCD di dalam Materi Jual Beli di Pondok 

Pesantren MA Nahdlatussalam Anjir Serapat KM 11 Kabupaten Kuala Kapuas 

yang meliputi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap 

Implementasi Multimedia tersebut, serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi tersebut yang tediri dari faktor guru, faktor peserta didik, faktor 

sarana dan prasarana, faktor lingkungan dan faktor waktu. 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research) yang berarti 

penelitian akan dilakukan langsung ke lapangan atau ke tempat yang akan diteliti. 

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengamati dan melihat seperti apa 

Implementasi Multimedia Power Point melalui LCD di dalam Materi Fiqih. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat di amati. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran 

fikih di Pondok Pesantren MA Nahdlatussalam dan siswi kelas X sebanyak 40 

orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah proses Implementasi 

Multimedia Power Point LCD di dalam Materi di Pondok Pesantren MA 

Nahdlatussalam faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan media 

tersebut. 

Teknik yang digunakan dalam menggali data diambil dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentar. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

diproses melalui editing, klasifikasi data, interpretasi data dan analisis data serta 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Implementasi Multimedia 

Power Point melalui LCD di dalam Materi Jual Beli di Pondok Pesantren MA 

Nahdlatussalam ini diterapkan dengan beberapa langkah yaitu dari persiapan, 

pelaksanaan sampai tindak lanjut. PPT yang di gunakan tersebut mengandung 

unsur-unsur Multimedia yang terdiri dari teks, gambar, animasi, audio, dan video.. 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Multimedia 

Power Point melalui LCD di dalam Materi Jual Beli di Pondok Pesantren MA 

Nahdlatussalam ini yaitu faktor guru, dan faktor waktu sudah cukup baik dalam 

mendukung proses implementasi multimedia tersebut. Adapun faktor sarana dan 

prasarana yang ada masih belum cukup mendukung dalam proses implementasi 

multimedia tersebut, dilihat dari adanya kekurangan beberapa sarana dan ada juga 

sebagian yang rusak. 


