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Akidah Akhlak memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari hal 

ini harus diperhatikan dengan baik oleh guru Akidah Akhlak khususnya. Oleh 

karena itu proses pembelajaran pada tingkat MA membutuhkan kreatifitas guru 

agar peserta didik tidak merasa bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru 

karena menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dan meningkatkan minat 

peserta didik terhadap pembelajaran Akidah Akhlak. Guru Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu telah menerapkan pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran Akidah Akhlak. Karena adanya masa Pandemi 

covid 19 maka pembelajaran pun dilakukan lewat serba Online, dimulai dari guru-

guru yang memberi tugas lewat grup wa atau lewat akun media atau pembelajaran 

Online yang diberikan oleh guru kepada peserta didik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran Akidah 

Akhlak dalam pelaksanaan melalui Online. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan ( field research), yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni 

pendekatan yang lebih menekankan analisisnya. Subjek dalam penelitian ini ada 

satu orang guru Akidah Akhlak dan peserta didik kelas XI  Madrasah Aliyah 

Negeri Tanah Bumbu. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan 

pembelajaran Online Akidah Akhlak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penyajian data dapat diketahui bahwa guru Akidah 

Akhlak dalam pelaksanaan pembelajaran Online di Madrasah Aliyah Negeri 

Tanah Bumbu menggunakan strategi pembelajaran pemberian tugas via Whatsapp 

grup. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran Online Akidah Akhlak. 

Pertama, perencanaan yaitu tahap perencanaan di sini menyiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran supaya kegiatan itu dapat berjalan lancar 

sesuai dengan prosedur. Kedua, pelaksanaan yaitu bahwa kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan secara Online dengan menggunakan via Whatsapp dan 

proses pelaksanaan dilakukan dengan pengiriman tugas setiap hari oleh guru 

Akidah Akhlak. Seperti yang dilaksanakan oleh guru Akidah Akhlak kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. Ketiga, evaluasi dilakukan setelah bab 

pembelajaran selesai dan itu berupa pertanyaan essay, pilihan ganda, dan 

pertanyaan langsung di tempat. Faktor pendukung yaitu sarana prasarana dan 

kuota yang dimiliki, serta faktor penghambat yaitu kurang maksimalnya 

pembelajaran Online. 


