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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu dulunya adalah Madrasah 

swasta “Al-Kautsar” yang didirikan sejak tahun 1989 oleh yayasan “Al-

Kautsar” yang merupakan hasil swadaya masyarakat sekitarnya. Pada 

tanggal 30 Desember 2003 sekolah ini diubah statusnya menjadi Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Tanah Bumbu dengan SK. No. 558 tahun 2003 hingga 

awal tahun 2017 berubah nama menjadi MAN Tanah Bumbu.  Sejak 

menjadi Madrasah Negeri tahun 2003 yaitu Madrasah Aliyah Negeri 

Tanah Bumbu hingga sekarang telah mengalami kepemimpinan antara 

lain: 

a. H. Asla Hamud, S. Ag, M. Pd   (2003-2005) 

b. Mochlis, BA    (2005-2010) 

c. Mispar, S. Ag    (2010-2012) 

d. Dra. Hj. Hikmah. MM    (2012-sekarang) 

2. Identitas Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 



57 

 

 

 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri  Tanah Bumbu 

Status Madrasah : Negeri 

Nomor Statistik : 131163100033 

NPSN : 30315593 

Alamat : Jl. H.M. Nurung RT. III 

Kelurahan : Kota Pagatan 

Kecamatan : Kusan Hilir 

Kabupaten : Tanah Bumbu 

Provinsi : Kalimantan Selatan 

Kode Pos : 72273 

Tahun Penegrian : 2003 

SK Penegrian Madrasah  : No. 558 Tahun 2003 

 Akreditasi : B (Tahun 2017) 

 No. Rekening madrasah : 0000012601000306303 

 No. Kode Anggaran : 662422 KPPN Kotabaru  

3. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu terletak di Jalan H.M.Nurung 

RT.III Kel. Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah 

Bumbu. Madrasah ini terletak diatas tanah areal + 3.086 M
2
 di tengah-

tengah pusat kota dekat dengan daerah pasar dan pelabuhan. Akses dengan 

kantor dinas pemerintahan dan Sekolah-sekolah umum lainnya tidak 

terlalu jauh.    

4. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu   
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a. Visi  

“Mewujudkan Peserta Didik Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan 

Kompetitif Menuju Madrasah Hebat Dan Bermartabat”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan dan menerapkan penanaman sikap ahklak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari 

2) Meningkatkan prestasi dan skill dalam bidang keagamaan, 

akademik, olahraga, dan seni 

3) Meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek untuk menunjang 

proses belajar mengajar 

4) Meningkatkan dan mengimplementasikan pemahaman Al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari 

5) Mengembangkan pengetahuan dan profesionalisme guru seiring 

dengan perkembangan dunia pendidikan 

6) Meningkatkan tanggungjawab , percaya diri, kejujuran dan 

semangat untuk berkompetisi di berbagai bidang 

7) Mewujudkan nilai-nilai solidaritas dalam menciptakan dan 

memelihara lingkungan yang sehat, kondusif dan harmonis. 

c. Tujuan  

1) Mewujudkan sikap ahklak mulia dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mewujudkan prestasi dan skill dalam bidang keagamaan, 

akademik, olahraga, dan seni 
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3) Mewujudkan pemanfaatan iptek untuk menunjang proses belajar 

mengajar 

4) Mewujudkan pemahaman Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

5) Mewujudkan pengetahuan dan profesionalisme guru seiring 

dengan perkembangan dunia pendidikan 

6) Mewujudkan tanggungjawab, percaya diri, kejujuran dan 

semangat untuk berkompetisi di berbagai bidang 

7) Mewujudkan nilai-nilai solidaritas dalam menciptakan dan 

memelihara lingkungan yang sehat, kondusif dan harmonis. 

5. Priodesasi Kepemimpinan  Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

Sejak menjadi  Madrasah Negeri tahun 2003 yaitu Madrasah 

Aliyah Negeri  Tanah Bumbu  hingga sekarang telah mengalami 

kepemimpinan antara lain : 

a. Matseman (1989-2002)  

b. H.Asla Hamud,S.Ag,M.Pd (2003-2005) 

c. Mochlis, BA (2005-2010) 

d. Mispar,S.Ag,  (2010-2012) 

e. Dra. Hj. Hikmah, MM (2012-sekarang) 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

MAN Tanah Bumbu memiliki luas Tanah 3.086 M² dan luas 

bangunan 1.082 M². Bangunan terdiri dari 11 ruang kelas, 1 ruang 

Perpustakaan, 1 ruang Leb. Komputer, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha 

dan Kamad, 1 ruang Aula, 1 ruang Leb. IPA dan 1 ruang OSIS dan UKS. 
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Tabel II : Sarana dan Prasarana 

No

. 
Jenis Saranaprasarana 

Milik 

Baik RusakRingan RusakBerat 

Jm

l 

Luas 

(m2) 

Jm

l 

Luas 

(m2) 

Jm

l 

Luas 

(m2) 

1. Ruang Teori/Kelas 12 787     

2. Laboratorium IPA 1 72     

3. Laboratorium Bahasa       

4. Laboratorium Komputer 1 72     

5. Laboratorium Multimedia       

6. Ruang Perpustakaan 1       96     

7. Ruang Keterampilan       

8. Ruang Serba Guna       

9. Ruang UKS 1 24     

10. Ruang Praktik Kerja       

11. RuangBP/BK       

12. Ruang Kepala Sekolah       

13. Ruang Guru 1 63     

14. Ruang TU 1 72     

15. Ruang OSIS 1 18     

16. Kamar Mandi/WC Guru 2 6     

17. Kamar Mandi/WC Siswa 6 12     

18. Gudang       

19. Ruang Ibadah       

20. 
Rumah Dinas Kepala 

Sekolah 
      

21. Rumah Dinas Guru       

22. Rumah Penjaga Sekolah       

Sumber dokumen: TU MAN TANAH BUMBU 

 Fasilitas lain yang dimiliki : 

 Tempat parkir 

 Kantin 

 Lapangan Upacara 

 Lapangan Olah raga 

 Koprasi 
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7. Perkembangan Jumlah Siswa 

Tabel III: Perkembangan Jumlah Siswa 

TAHUN 
PELAJARAN 

JUMLAH SISWA TERDAFTAR JUMLAH SISWA 

X XI XII (X,XI,XII) 

L P JML L P JML L P JML L P JML 

2014/2015 47 39 86 37 51 88 36 35 71 120 125 245 

2015/2016 32 57 89 42 39 81 37 49 86 111 145 256 

2016/2017 59 53 112 33 57 90 41 39 80 133 149 282 

2017/2018 64 78 142 56 47 103 35 51 86 155 176 331 

2018/2019 86 57 143 59 76 135 55 46 101 200 179 378 

2019/2020 59 81 140 82 54 136 56 73 129 197 208 405 

2020/2021 74 68 142 58 80 138 82 53 135 214 201 415 

Sumber dokumen: TU MAN TANAH BUMBU 

 

8. Kegiatan Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler 

a. Kegiatan Intra Kurikuler  

   Kegiatan intra kurikuler merupakan kegiatan pengajaran yang 

telah ditentukan hari atau alokasi waktunya dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

   Dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah, 

MAN Tanah Bumbu menggunakan kurikulum 13 yang disempurnakan, 

untuk semua dari kelas X sampai dengan kelas XII. 

   Penyelenggara pengajaran di MAN Tanah Bumbu ini menerapkan 

sistem guru bidang studi dan telah ditentukan alokasi waktunya.  

   Dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah, 
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MAN Tanah Bumbu menggunakan kalender pendidikan sebagai acuan 

kegiatan intra kurikuler. 

  Untuk menjaga ketertiban dan keamanan MAN Tanah Bumbu 

memiliki tata tertib yang dikeluarkan berdasakan keputusan kepala 

sekolah. 

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler   

   Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan 

menunjang kegiatan intra kurikuler untuk mencapai tujuan. 

  Di MAN Tanah Bumbu ini ada beberapa kegiatan ekstra kurikuler 

yang dilaksanakan antara lain : 

Tabel IV: Kegiatan Ekstra Kurikuler 

N

O 
NAMA KEGIATAN NAMA PEMBINA/PELATIH 

1 

Palang Merah Remaja 

(PMR) 

Agus Riyadi, S. 

Ag     

2 
PRAMUKA 

Agus Riyadi, S. 

Ag     

3 

Karya Ilmiah Remaja 

(KIR) 

Norhayatunnisa, 

S.Pd.I     

4 
VOLLY 

Safriansyah, S.Pd 

Suhirman, 

S.Pd   

5 

Kelompok Studi Islam 

(KSI) Haeruddin, S.Pd.I 

Alimuddin, 

S.Ag 

Made Ali, S. 

Pd.I 

6 
SHOLAT DHUHA 

Haeruddin, S.Pd.I 

Made Ali, 

S.Pd.I   

7 
MUHADARAH 

Made Ali, S. Pd.I 

Haeruddin, 

S.Pd.I   

8 BILAL Made Ali, S. Pd.I     

9 TILAWAH Made Ali, S. Pd.I     

10 ENGLISH CLUB Wahidah, S.Pd.     

11 
MAULID HABSYI 

Dra. Hj. Hikmah Oktaviana 

Zainal 

Abidin 

12 
REBANA  

Aslammiyah, 

S.Pd.I Linda Hartati   
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13 MTQ Saderi, S.Pd.I     

14 KALIGRAFI Saderi, S.Pd.I     

15 
DAYUNG 

Ardi Agus 

Friyana, S.Pd     

16 

OLIMPIADE 

BIOLOGI 

Lilis Chairina, 

S.Pd     

17 

OLIMPIADE 

MATEMATIKA Bambang Irawan     

18 
OLIMPIADE FISIKA 

Isnayani Safaring, 

S. Ag Sulhan, ST   

19 
OLIMPIADE KIMIA 

Sapto Waluyo, S. 

Pd     

20 

OLIMPIADE 

KOMPUTER 

Dedi Novy 

Adrian, S.Pd     

21 

SEPAK 

BOLA/FUTSAL Safriansyah, S.Pd     

22 BADMINTON Safriansyah, S.Pd     

23 
DRUM BAND 

Safriansyah, S.Pd 

Ahmad 

Subhan   

24 
PIDATO B. ARAB 

Aslammiyah, 

S.Pd.I     

Sumber dokumen: TU MAN TANAH BUMBU 1 

 

B. Penyajian Data  

Penyajian data yang diuraikan ini diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan Tanya jawab berdasarkan data-data yang digali dari 

wawancara dengan guru Mata Pelajaran Pendidikan Akidah Akhlak dan  

peserta didik kelas XI Man Tanah Bumbu dan di dukung data dokumentasi 

sebagai pelengkap penyajian hasil skripsi. Kemudian data tersebut peneliti 

gambarkan secara deskriptif kualitatif. di dapatkan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Pembelajaran Online Akidah Akhlak kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

                                                     
1
 Hasil dokumentasi dari staf tata usaha Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, pada 

tanggal 19 juli 2021, pukul 10.21. 
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 Seorang tentunya harus mempersiapkan dalam pembelajaran di masa 

pandemi covid 19 ini. Karena di masa ini para peserta didik tidak 

diwajibkan untuk turun ke sekolah, maka strategi yang dilakukan adalah 

sistem pembelajaran Online, agar pembelajaran tetap berlangsung. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada guru 

kelas XI MAN Tanah Bumbu yaitu Bapak Saderi S.Ag bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara Online, strategi yang digunakan pada 

pembelajaran daring ini yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp.  

    Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2021 melalui chat 

Whatsapp pribadi mengungkapakan Bahwa Guru Akidah Akhlak strategi 

nya menggunakan Whatsapp, daring, materi online dan membuat video. 

Menurut bapak Saderi S.Ag guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 

Tanah Bumbu mengatakan bahwa: 

  “Strateginya pakai WA, daring, materi Online, dan membuat 

video.” 

   Menerapkan  pembelajaran Online Akidah Akhlak di lakukan 3 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

a. Perencanaan  

  Tahap perencanaan disini menyiapkan segala hal yang berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran supaya kegiatan itu dapat berjalan 

lancar sesuai dengan prosedur. Perencanaan pembelajaran 

memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Karena, jika tidak perencanaan maka guru dan peserta didik tidak 
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akan terarah dalam pelaksanaan pembelajaran Online Akidah 

Akhlak. 

  Hasil penelitian dalam perencanaan pembelajaran Online 

Akidah Akhlak kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, 

yaitu guru Akidah Akhlak, beliau megatakan bahwa : 

 Pasti ini ada perencanaan yang harus di sampaikan kepada 

peserta didik agar lebih pematangan dalam menerima pelajaran 

dengan baik. Sebelum mengajar terlebih dahulu RPP dipersiapkan 

dan guru terlebih dahulu mempersiap ngajar sesuai bab materian, 

yang disampaikan.
2
 

  

  Berdasarkan RPP yang peneliti amati bahwa dalam RPP 

membahas materi pembelajaran Akidah Akhlak tentang Memahami 

Ilmu Kalam, Memahami Aliran-Aliran dalam Ilmu Kalam dan 

Tokoh-Tokohnya, dan Menghindari Akhlak Tercela. Metode yang 

digunakan guru adalah pemberian tugas. Pemberian tugas yang 

diberikan guru diantaranya guru meminta peserta didik membuat 

soal essay dan menjawabnya, guru mengirim soal essay kepada 

peserta didik dan meminta menjawabnya, guru meminta peserta 

didik merangkum materi pembelajaran kemudian mengumpulnya 

jika sudah selesai.  

  RPP yang dibuat guru mencakup materi pokok 

pembelajaran,metode pembelajaran, tujuan pembelajaran langkah-

langkah kegiatan pembelajaran, alat dan bahan, dan penilaian 

                                                     
2 Hasil wawancara dengan Bapak Saderi S.Ag sebagai guru Akidah Akhlak kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 10.35, lewat chat 

Whatsapp pribadi. 
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pembelajaran.  

  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memberi guru 

pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah, dan 

hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Membantu guru dalam perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

berikut ini: 

1) Kegiatan Awal 

 Melakukan pembukaan dengan salam untuk memulai 

pembelajaran. 

 Meminta peserta didik meisi list absen di grup Whatsapp.  

2) Kegiatan Inti 

 Melalui grup Whatsapp peserta didik melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskan kembali. Peserta didik di beri 

bahan bacaan materi Akidah Akhlak. 

 Melalui grup Whatsapp peserta didik diberi kesempatan 

untuk memahami materi akidah akhlak dan menanyakan 

apa yang kurang dipahami. 

 Melalui grup Whatsapp diberi tugas tentang materi akidah 

akhlak dan mengumpulnya sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

3) Kegiatan penutup  

 Guru membuat kesimpulan. 
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 Guru menyampaikan materi yang dipelajari pertemuan 

berikutnya. 

 Menutup pembelajaran dengan salam penutup. 

b. Pelaksanaan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak kelas XI MAN Tanah 

Bumbu 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 MAN Tanah Bumbu. Bapak Saderi S.Ag, beliau melaksanakan 

pembelajaran dengan cara dimulai dengan meminta peserta didik 

mengisi absen yang sudah ditulis guru di whatsaap group. Kemudian 

mengirim materi beserta meminta peserta didik membuat meresum 

materi, membuat soal dan menjawabnya atau meminta peserta didik 

untuk membuat video tentang hapalan ayat Al-Quran untuk 

dikerjakan peserta didik dirumah, setelah itu meminta peserta didik 

mengirim jawabannya melalui whatsapp group pertemuan 

pembelajaran selanjutnya. 

  Berdasarkan hasil observasi mengamati RPP guru Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu demgam materi 

Memahami Ilmu Kalam, adapun pelaksanaan pembelajaran meliputi 

tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 
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penutup. 

  Pada kegiatan awal, pembelajaran dimulai dengan guru 

membuka pembelajaran dengan mengucap salam di grup Whatsapp 

kelas XI, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengisi list 

absen ya ng sudah dibuat guru dalam grup Whatsapp kelas XI. 

  Pada kegiatan Inti, Guru mengirim Materi pembelajaran Akidah 

Akhlak tentang Memahami Ilmu Kalam dalam bentuk Pdf, kemudian 

guru memberikan tugas kepada peserta didik yaitu membuat 5 soal 

essay kemudian menjawabnya dan mengumpulnya ke grup 

Whatsaap jika sudah selesai. Di bawah ini adalah salah satu soal 

essay dan jawaban yang di buat perserta didik 

 Soal: 

1) Jelaskan pengertian ilmu kalam secara etimologi! 

2) Sebutkan dasar pembahasan Ilmu Kalam! 

3) Tuliskan fungsi ilmu kalam! 

4) Sebutkan masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam! 

5) Tuliskan peranan ilmu kalam dalam kehidupan! 

Jawab: 

1) Secara etimologi ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan 

bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan 

(agama Islam) dengan bukti-bukti yang yakin.  

2) Dasar pembahsan ilmu kalam yaitu Al-Qur’an, Hadits, pemikiran 

manusia, dan insting. 
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3) Fungsi ilmu kalam yaitu  

a) Untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. 

b) Untuk menolak akidah yang sesuai dengan berusaha 

menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan 

penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. 

c) Sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk 

mengenal rasio sebagai upaya mengenal tuhan secara 

rasional. 

d) Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan 

dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari 

ketersesatan. 

4)  Secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan 

kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan 

kemunafikan.  

5) Peranan ilmu kalam dalam kehidupan yaitu 

a) Memahami kembali makna ajaran Islam dengan argument 

logika yang benar. 

b) Memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. 

  Pada kegiatan penutup guru mengirimkan kesimpulan, 

menyampaikan kepada peserta didik materi yang akan dibahas 

dipertemuan selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan 

mengucap salam penutup. 

  Pada pembelajaran Online ini materi yang di kirim dalam bentuk 
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pdf dan tidak ada soal didalamnya, materi yang diberikan memuat 

empat bab materi pelajaran, tapi setiap pertemuan cuma mempelajari 

satu bab materi. Berbeda dengan sistem pembelajaran secara 

langsung, bahwa ketika melaksanakan pembelajaran secara langsung 

peserta didik akan diberikan sebuah buku paket pelajaran Akidah 

Akhlak, didalamnya memuat empat bab pelajaran selama satu 

semester dan juga ada soal yang dikerjakan oleh peserta didik jika 

mendapat tugas dari guru untuk menjawabnya.  

  Agar dapat mengetahui bahwa peserta didik menyimak materi 

yang dipelajari dapat dilihat dari hasil wawancara dengan guru 

Akidah Akhlak, beliau mengatakan bahwa: 

 Bukti menyimak apa yang disampaikan belajar Online yaitu 

absensi list nama, menyerahkan tugas sesuai dengan intruksi guru 

mata pelajaran, mengirim tugas melalui grup whatsapp, dan 

menanyakan seluruh pembelajaran dan tugas yang diberikan.3 

 

  Pelaksanaan pembelajaran Online merupakan pelaksanaan tanpa 

tatap muka yaitu memakai aplikasi yang sudah disepakati, adapun 

tujuan pembelajaran untuk memutus mata rantai penularan covid 19 

dan pembelajaran akan tetap dilaksanakan di masa pandemi covid 

19. 

c. Evaluasi 

  Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran 

Online ini yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan 

                                                     
3 Hasil wawancara dengan Bapak Saderi S.Ag sebagai guru Akidah Akhlak kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08.42, lewat chat 

Whatsapp pribadi. 
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Akhir Semester (UAS). Jika evaluasi secara langsung diawasi oleh 

guru secara langsung, maka evaluasi pembelajaran secara Online 

dilaksanakan dirumah masing-masing tanpa pengawasan oleh guru. 

kedua evaluasi pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan cara yang 

berbeda-beda. 

  Hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

Online Akidah Akhlak kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah 

Bumbu, wawancara dengan Bapak Saderi S.Ag. mendapati bahwa 

evaluasi dilakukan setelah bab pembelajaran selesai dan itu berupa 

pertanyaan essay,pilihan ganda, dan pertanyaan langsung di tempat. 

    Berikut pernyataan dengan Bapak Saderi S.Ag pada tanggal 20 

Agustus 2021,lewat chat whatsapp pribadi mengatakan bahwa: 

 Evaluasi dilakukan setelah bab pembelajaran selesai bisa 

berupa pertanyaan essay, pilihan ganda, dan bisa pertanyaan 

langsung di tempat. 

 

  Hasil wawancara dengan peserta didik yang bernama Abdul 

Karim Noor  mendapati bahwa evaluasi Ulangan Tengah Semester 

(UTS), ini dilaksanakan ketika materi yang dipelajari mencapai 4 

bab materi. Pada Ulangan Tengah Semester ini,  guru meminta 

peserta didik membaca 4 bab soal kemudian dijawab. Dan yang 

kedua  evaluasi Ulangan Akhir Semester (UAS),  guru meminta 

siswa menjawab 40 soal pilihan ganda. 

  Ketika UTS materi pembelajaran yang diujikan ada empat bab 

yaitu tentang Memahami Ilmu Kalam, Memahami Aliran-Aliran 
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dalam Ilmu Kalam dan Tokoh-Tokohnya, Menghindari Akhlak 

Tercela, dan membiasakan akhlak terpuji. Guru memberikan soal 

essay kepada peserta didik kemudian menjawabnya dengan waktu 

yang sudah ditentukan, setelah itu mengumpulnya dengan mengirim 

lewat chat pribadi Whatsapp kepada guru.  

  Ketika UAS materi yang diujikan dari bab 1 sampai akhir 

materi. Guru mengirim link Google kepada peserta didik, di dalam 

link tersebut sudah ada 40 soal pilihan ganda yang akan di jawab 

peserta didik, dalam waktu 2 jam semua peserta didik harus selesai 

menjawabnya. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pembelajaran Online 

Akidah Akhlak Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

a. Faktor pendukung pembelajaran Online Akidah Akhlak 

 Adapun hasil penelitian bahwa ada faktor pendukung dalam 

penerapan pembelajaran Online Akidah Akhlak antara lain : 

 Hasil wawancara dengan Bapak Saderi S.Ag. pada tanggal 20 

Agustus lewat chat pribadi whatsapp yaitu: 

    “ Untuk pendukung siswa punya HP yang digunakan untuk 

pembelajaran” 

  Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa faktor pendukung  

adalah sarana dan prasaran yang memadai. 

  Hasil wawancara dengan peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Tanah Bumbu  mengatakan bahwa: 
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  Kalo khusus akidah Alhamdulillah belum ada untuk saat ini 

sebab, Alhamdulillah saat itu saya tidak kekurangan apa-apa, 

maksudnya kuotanya masih lancar, semunya lancar 

Alhamdulillah.4 

 

  Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

pendukungnya adalah adanya kuota yang dimiliki.  

  Adapun faktor pendukungnya adalah memiliki media berupa dapat 

izin dari sekolah untuk melaksankan pembelajaran secara Online atau 

dari rumah, handphone, memiliki kuota internet. 

b. Faktor penghambat pembelajaran Online Akidah Akhlak  

 Beberapa penghambat yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran 

Online dilaksanakan, diantaranya tidak dapat tatap muka dan 

pembelajaran tidak maksimal.  

 Ada juga peserta didik yang mengalami hambatan dalam 

pembelajaran Online Akidah Akhlak, yaitu  mengatakan bahwa : 

 “Langsung diberikan materi tanpa menjelaskan materi yang 

dibahas dan tugas sehingga membuat saya sedikit memahami materi.”5 

 Ada juga beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan 

pembelajaran Online yaitu dalam sarana prasarana pada masalah 

teknologi, maksudnya pada penggunaan internet itu sendiri. Ada 

beberapa peserta didik yang memiliki masalah dalam kuota internet 

yang habis, sehingga peserta didik berusaha mengisinya lagi atau 

                                                     
4 Hasil wawancara dengan Maria Ulfah kelas XI  Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

pada tanggal 08 September 2021, pukul 11.16 
5 Hasil wawancara dengan Abdul Karim Noor kelas XI  Madrasah Aliyah Negeri Tanah 

Bumbu pada tanggal 10 September 2021, pukul 20.12 
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meminta hotspot dari handphone orang tua agar bisa tetap mengikuti 

pembelajaran. Dan jaringan internet yang kurang baik juga menjadi 

hambatan dalam pembelajaran Online berlangsung. 

C. Analisis Data 

1. Data Penerapan Pembelajaran Online Akidah Akhlak kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

 Penelitian penerapan Strategi Pembelajaran Online Akidah Akhlak 

kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif.  Menerapkan  

pembelajaran Online Akidah Akhlak di lakukan 3 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

a. Perencanaan  

 Tahap perencanaan disini menyiapkan segala hal yang berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran supaya kegiatan itu dapat berjalan 

lancar sesuai dengan prosedur. Perencanaan pembelajaran 

memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Karena, jika tidak perencanaan maka guru dan peserta didik tidak 

akan terarah dalam pelaksanaan pembelajaran Online Akidah 

Akhlak. 

 Berdasarkan RPP yang peneliti amati bahwa dalam RPP 

membahas materi pembelajaran Akidah Akhlak tentang Memahami 

Ilmu Kalam, Memahami Aliran-Aliran dalam Ilmu Kalam dan 

Tokoh-Tokohnya, dan Menghindari Akhlak Tercela. Metode yang 
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digunakan guru adalah pemberian tugas. Pemberian tugas yang 

diberikan guru diantaranya guru meminta peserta didik membuat 

soal essay dan menjawabnya, guru mengirim soal essay kepada 

peserta didik dan meminta menjawabnya, guru meminta peserta 

didik merangkum materi pembelajaran kemudian mengumpulnya 

jika sudah selesai.  

 RPP yang dibuat guru mencakup materi pokok 

pembelajaran,metode pembelajaran, tujuan pembelajaran langkah-

langkah kegiatan pembelajaran, alat dan bahan, dan penilaian 

pembelajaran.  

 Hasil penelitian dalam perencanaan pembelajaran online Akidah 

Akhlak kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, yaitu 

guru Akidah Akhlak Bapak Saderi S.Ag, beliau megatakan bahwa 

pasti ada perencanaan yang harus disampaikan kepada peserta didik 

agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Sebelum mengajar guru 

Akidah Akhlak lebih dulu menyiapkan RPP yang sesuai dengan 

pembelajaran. 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memberi guru 

pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah, dan 

hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Membantu guru dalam perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

berikut ini: 
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1) Kegiatan Awal 

 Melakukan pembukaan dengan salam untuk memulai 

pembelajaran. 

 Meminta peserta didik meisi list absen di grup Whatsapp.  

2) Kegiatan Inti 

 Melalui grup Whatsapp peserta didik melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskan kembali. Peserta didik di beri 

bahan bacaan materi Akidah Akhlak. 

 Melalui grup Whatsapp peserta didik diberi kesempatan 

untuk memahami materi akidah akhlak dan menanyakan 

apa yang kurang dipahami. 

 Melalui grup Whatsapp diberi tugas tentang materi akidah 

akhlak dan mengumpulnya sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

3) Kegiatan penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan. 

 Guru menyampaikan materi yang dipelajari pertemuan 

berikutnya. 

 Menutup pembelajaran dengan salam penutup. 

b. Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak kelas XI Madrasah 
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Aliyah Negeri Tanah Bumbu 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. 

Bapak Saderi S.Ag, beliau melaksanakan pembelajaran dengan cara 

dimulai dengan meminta peserta didik mengisi absen yang sudah 

ditulis guru di whatsaap group. Kemudian mengirim materi beserta 

meminta peserta didik membuat meresum materi, membuat soal dan 

menjawabnya atau meminta peserta didik untuk membuat video 

tentang hapalan ayat Al-Quran untuk dikerjakan peserta didik 

dirumah, setelah itu meminta peserta didik mengirim jawabannya 

melalui whatsapp group pertemuan pembelajaran selanjutnya. 

Berdasarkan hasil observasi mengamati RPP guru Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu demgam materi 

Memahami Ilmu Kalam, adapun pelaksanaan pembelajaran meliputi 

tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

Pada kegiatan awal, pembelajaran dimulai dengan guru 

membuka pembelajaran dengan mengucap salam di grup Whatsapp 

kelas XI, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengisi list 

absen yang sudah dibuat guru dalam grup Whatsapp kelas XI. 

Pada kegiatan Inti, Guru mengirim Materi pembelajaran Akidah 
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Akhlak tentang Memahami Ilmu Kalam dalam bentuk Pdf, kemudian 

guru memberikan tugas kepada peserta didik yaitu membuat 5 soal 

essay kemudian menjawabnya dan mengumpulnya ke grup 

Whatsaap jika sudah selesai. 

  Pada kegiatan penutup guru mengirimkan kesimpulan, 

menyampaikan kepada peserta didik materi yang akan dibahas 

dipertemuan selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan 

mengucap salam penutup. 

Pada pembelajaran Online ini materi yang di kirim dalam bentuk 

pdf dan tidak ada soal di dalamnya, materi yang diberikan memuat 

empat bab materi pelajaran, tapi setiap pertemuan cuma mempelajari 

satu bab materi. Berbeda dengan sistem pembelajaran secara 

langsung, bahwa ketika melaksanakan pembelajaran secara langsung 

peserta didik akan diberikan sebuah buku paket pelajaran Akidah 

Akhlak, didalamnya memuat empat bab pelajaran selama satu 

semester dan juga ada soal yang dikerjakan oleh peserta didik jika 

mendapat tugas dari guru untuk menjawabnya.  

Menurut Bapak Saderi S.Ag selaku guru Akidah Akhlak kelas 

XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, untuk mengetahui bahwa 

peserta didik menyimak materi yang dipelajari dapat dilihat dari 

bahwa bukti menyimak pembelajaran Online yang disampaikan yaitu 

mengisi absen, menyerahkan tugas sesuai yang disepakati, mengirim 

lewat grup whatsapp dan menanyakan seluruh pembelajaran dan 
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tugas yang diberikan oleh guru. 

Pelaksanaan pembelajaran Online merupakan pelaksanaan tanpa 

tatap muka yaitu memakai aplikasi yang sudah disepakati, adapun 

tujuan pembelajaran untuk memutus mata rantai penularan covid 19. 

c. Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran 

Online ini yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan 

Akhir Semester (UAS). Jika evaluasi secara langsung diawasi oleh 

guru secara langsung, maka evaluasi pembelajaran secara Online 

dilaksanakan dirumah masing-masing tanpa pengawasan oleh guru. 

kedua evaluasi pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan cara yang 

berbeda-beda. 

Hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

Online Akidah Akhlak kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah 

Bumbu, wawancara dengan Bapak Saderi S.Ag. mendapati bahwa 

evaluasi dilakukan setelah bab pembelajaran selesai dan itu berupa 

pertanyaan essay,pilihan ganda, dan pertanyaan langsung di tempat. 

Hasil wawancara dengan peserta didik yang bernama Abdul 

Karim Noor  mendapati bahwa evaluasi Ulangan Tengah Semester 

(UTS), ini dilaksanakan ketika materi yang dipelajari mencapai 4 

bab materi. Pada Ulangan Tengah Semester ini,  guru meminta 

peserta didik membaca 4 bab soal kemudian dijawab. Dan yang 

kedua  evaluasi Ulangan Akhir Semester (UAS),  guru meminta 
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siswa menjawab 40 soal pilihan ganda. 

  Ketika UTS materi pembelajaran yang diujikan ada empat 

bab yaitu tentang Memahami Ilmu Kalam, Memahami Aliran-Aliran 

dalam Ilmu Kalam dan Tokoh-Tokohnya, Menghindari Akhlak 

Tercela, dan membiasakan akhlak terpuji. Guru memberikan soal 

essay kepada peserta didik kemudian menjawabnya dengan waktu 

yang sudah ditentukan, setelah itu mengumpulnya dengan mengirim 

lewat chat pribadi Whatsapp kepada guru.  

Ketika UAS materi yang diujikan dari bab 1 sampai akhir 

materi. Guru mengirim link Google kepada peserta didik, di dalam 

link tersebut sudah ada 40 soal pilihan ganda yang akan di jawab 

peserta didik, dalam waktu 2 jam semua peserta didik harus selesai 

menjawabnya. 

2. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan 

Pembelajaran Online Akidah Akhlak Kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Tanah Bumbu 

a. Faktor pendukung pembelajaran Online Akidah Akhlak 

  Adapun hasil penelitian bahwa ada faktor pendukung dalam 

penerapan pembelajaran Online Akidah Akhlak antara lain sarana 

dan prasarana yang memadai.  Hasil wawancara dengan peserta 

didik bahwa faktor pendukungnya adalah memiliki kuota yang 

cukup untuk melaksanakan pembelajaran Online Akidah Akhlak 

kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 
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  Adapun faktor pendukungnya adalah memiliki media 

berupa dapat izin dari sekolah untuk melaksankan pembelajaran 

secara Online atau dari rumah, handphone, memiliki kuota internet. 

b. Faktor penghambat pembelajaran Online Akidah Akhlak 

  Beberapa penghambat yang terjadi saat pelaksanaan 

pembelajaran Online dilaksanakan, diantaranya tidak dapat tatap 

muka dan pembelajaran tidak maksimal. Ada juga peserta didik 

yang mengalami hambatan dalam pembelajaran Online Akidah 

Akhlak, yaitu Abdul Karim Noor mengatakan bahwa kurang 

memahami materi karena langsung diberikan materi tanpa 

dijelaskan materi yang akan dipelajari. Ada juga beberapa 

hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran Online 

yaitu dalam sarana prasarana pada masalah teknologi, maksudnya 

pada penggunaan internet itu sendiri. Ada beberapa peserta didik 

yang memiliki masalah dalam kuota internet yang habis, sehingga 

peserta didik berusaha mengisinya lagi atau meminta hotspot dari 

handphone orang tua agar bisa tetap mengikuti pembelajaran, dan 

jaringan internet yang kurang baik juga menjadi hambatan dalam 

pembelajaran Online berlangsung.
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