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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat.
Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Para
pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan media teknologi
yang dapat disediakan oleh sekolah yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bahkan,
pendidik juga dituntut untuk memiliki kreatifitas mengembangkan media
pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia.
Penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu guru dalam proses
belajar mengajar sehingga penting bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan media berbasis IT sebagai media pembelajaran di sekolah.
Termasuk dalam pembelajaran fikih, dimana pembelajaran fikih merupakan
pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah dalam
menyampaikan materi pembelajaran. Dengan penggunaan media IT sebagai media
pembelajaran seperti LCD Proyektor, siswa akan lebih memperhatikan dan
tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui penggunaan media proyektor dalam pelaksanaan pembelajaran fikih
di MTsN 9 Hulu Sungai Selatan serta faktor-faktor yang menunjang dan
menghambatnya. Skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilaksanakan di
MTsN 9 Hulu Sungai Selatan. Subjek penelitian ini adalah satu orang guru mata
pelajaran fikih dan siswa, adapun objek penelitiannya adalah penggunaan media
proyektor dalam pembelajaran fikih kelas VII di MTsN 9 Hulu Sungai Selatan
serta faktor yang menunjang dan menghambatnya.
Penggunaan media proyektor sebagai media pembelajaran dalam
pembelajaran fikih di kelas VII MTsN 9 Hulu Sungai Selatan sudah dapat
dilaksanakan. Dalam penggunaan media LCD Proyektor, guru mata pelajaran
fikih sudah memahami bagaimana cara penggunaan media LCD Proyektor.
Penggunaan media LCD Proyektor dapat membantu dan memudahkan guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran, selain itu siswa lebih tertarik dan antusias
dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan media LCD Proyektor menampilkan
materi pembelajaran dalam bentuk yang menarik. Faktor yang menunjang dalam
penggunaan media LCD Proyektor yaitu adanya sarana dan prasarana yang
tersedia di madrasah dan penguasaan guru terhadap media proyektor. Adapun
faktor penghambat yaitu faktor waktu.

