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ABSTRAK 

 

Rohmah, Ngestin, Nur. 2022. Analisis Mutu Pembelajaran E-learning di Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Skripsi, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Mohammad Afifulloh, 

S.PdI., M.Pd. Pembimbing 2: Moh. Eko Nasrullah, S.PdI., M.pdI. 

 

Kata Kunci: Mutu Pembelajaran, E-learning 

 

Adanya wabah penyakit virus Covid-19 berpengaruh pada proses 

pembelajaran peserta didik yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran di rumah dikarenakan himbauan dari pemerintah untuk 

pencegahan proses menularnya virus. Pemanfaatan media E-learning dalam suatu 

proses pembelajaran pada masa pandemi diharapkan menjadi alternatif untuk 

mengatasi masalah mutu pembelajaran dan kemandirian belajar peserta didik. 

Permasalahan yang ditemukan peneliti berfokus pada mutu pembelajaran E-

learning saat pandemi Covid-19 di Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Malang. 

Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti merumuskan fokus 

penelitian, yaitu tentang (1) Mutu proses pembelajaran E-learning yang digunakan 

pendidik di tengah wabah penyakit Covid-19 dalam mendukung proses 

pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. 

(2) mutu hasil pembelajaran E-learning yang diperoleh peserta didik di tengah 

wabah Covid-19 di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Malang. (3) faktor yang mempengaruhi pembelajaran E-learning yang digunakan 

oleh pendidik di tengah wabah Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di 

Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan mutu proses 

pembelajaran E-learning yang digunakan pendidik ditengah wabah penyakit Covid-

19 dalam mendukung proses pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Malang. (2) Mengetahui mutu hasil dari pembelajaran E-

learning yang diperoleh peserta didik ditengah wabah Covid-19 di Program studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. (3) Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran E-learning oleh pendidik ditengah wabah Covid-19 

dalam mendukung proses pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

berlandaskan atas fenomenologi dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus 

di Program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Malang, maka dari itu penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan berbagai 

informasi yang terjadi di lapangan yang didukung dengan data-data yang telah 

diperoleh. Sehingga peneliti dapat menganalisis yang kemudian dapat di simpulkan 

sebagai hasil akhir dari penelitian. 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian memiliki pengaruh penting untuk 

memperoleh suatu informasi atau data dengan sedetail mungkin. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana 



menjadikan rujukan untuk pengemabilan data dalam penelitian ini. Untuk 

mendapatkan data yang dapat di petanggung jawabkan maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara , dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan melalaui pengumpulan data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan sehingga peneliti lebih mudah untuk menemukan hasil dari 

penelitian ini. Sedangkan pengecekkan keabsahan data peneliti melakukan 

perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi teman sejawat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan tentang Analisis Mutu Pembelajaran E-learning di Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, sebagai berikut : (1) 

mutu proses pembelajaran E-learning yang digunakan pendidik di tengah wabah 

penyakit Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di Program studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, yaitu adanya mutu proses 

pembelajaran E-learning sendiri dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran yang 

dimulai dari penyususnan RPS online dari team teaching kemudian dilaksanakan 

dalam suatu proses rangkaian pembelajaran yang didukung oleh fasilitas beberapa 

aplikasi yang telah disediakan oleh pihak kampus atau juga atas dasar dari 

kreatifitas para dosen di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Malang dan adanya evaluasi diakhir pembelajaran. (2) Mutu hasil pembelajaran E-

learning yang digunakan pendidik di tengah wabah Covid-19 di Program studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, yaitu bermutu dengan hasil 

belajar yang memuaskan dan sangat efektif diterapkan pada masa pandemi covid-

19. Mutu hasil pembelajaran E-learning dapat ditinjau dari keefektifan 

implementasi pembelajaran E-learning, mutu hasil pembelajaran E-learning 

ditinjau dari hasil belajar dari implementasi pembelajaran E-learning, dan mutu 

hasil pembelajaran E-learning ditinjau dari kebermutuan hasil pembelajaran E-

learning yang telah diimplementasikan oleh pendidik di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam. Mutu hasil tersebut juga tercipta dengan adanya panduan dan 

pantauan dari GPM yang memang bertugas dalam penjaminan mutu. Hasil 

pembelajaran E-learning yang baik dan bermutu yang terletak pada kerjasama 

antara pendidik dan peserta didiknya. (3) Faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

E-learning yang digunakan oleh pendidik di tengah wabah Covid-19 dalam 

mendukung proses pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Malang, yaitu terbagi menjadi faktor internal,dan faktor eksternal 

seperti adanya wabah pandemi covid-19 dan keterbatasan akses internet atau sinyal 

di daerah tertentu.  
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Existence plague Covid-19 virus disease take effect in the learning process 

participant students who require participant educate for To do activity home 

learning because appeal from government for prevention of the spread of the virus. 

Utilization of E-learning media in a learning process on time pandemic expected 

Becomes alternative for resolve problem quality learning and independence study 

participant educate . Problems found researcher focus on quality learning E-

learning moment pandemic Covid-19 in Study Programs Islamic Religious 

Education , Islamic University of Malang. 

Based on context study so researcher formulate focus research , namely 

about (1) the quality of the learning process E - learning used educator in the middle 

plague disease Covid-19 in support the learning process in the study program 

Islamic Religious Education , Islamic University of Malang. (2) quality results 

learning E-learning obtained participant teach in the middle plague Covid-19 in 

Study Programs Islamic Religious Education , Islamic University of Malang. (3 ) 

influencing factors learning E - learning used by educator in the middle plague 

Covid-19 in support the learning process in the study program Islamic Religious 

Education , Islamic University of Malang. 

Whereas destination study this are (1) to describe the quality of the learning 

process E - learning used educator in the middle plague disease Covid-19 in support 

the learning process in the study program Islamic Religious Education , Islamic 

University of Malang. (2) Knowing quality results from learning E - learning 

obtained participant educate in the middle plague Covid-19 in Study Programs 

Islamic Religious Education , Islamic University of Malang. (3) Knowing 

influencing factors learning E-learning by educator in the middle plague Covid-19 

in support the learning process in the study program Islamic Education Faculty of 

Islamic Religion, Islamic University of Malang. 

In study this use approach based qualitative   on phenomenology with use 

type study studies case in study program Islamic Religious Education , Faculty of 

Islamic Religion, Islamic University of Malang , then from that study this expected 

capable disclose various information that occurs in the supported field with data 

that has been obtained . So that researcher could analyze later   can be concluded as 

results end from research . 

Presence researcher on site study have influence important for get 

something information or data with as detailed maybe . Source of data used in study 

this are primary data and which secondary data make reference for data retrieval in 

study this . For get data that can be insured answer so technique data collection used 

is observation , interview , and documentation . Data analysis in study this 



conducted through data collection , data presentation and withdrawal conclusion so 

that researcher more easy for find results from study this . Whereas checking 

validity of research data To do extension observation , triangulation and discussion 

friend colleague . 

Based on results research that has been done , then researcher could take 

conclusion about Analysis Quality Learning E-learning in Study Programs Islamic 

Religious Education , Islamic University of Malang, as the following : (1) the 

quality of the learning process E - learning used educator in the middle plague 

disease Covid-19 in support the learning process in the study program Islamic 

Religious Education at the Islamic University of Malang, namely existence the 

quality of the learning process E-learning alone could seen from planning learning 

begins   from online RPS arrangement from team teaching then held in a chain 

process supported learning   by facility a number of applications that have been 

provided by party campus or also on base from the creativity of the lecturers in the 

study program Islamic Religious Education , Islamic University of Malang and 

existence evaluation at the end learning . (2) Quality results learning E - learning 

used educator in the middle plague Covid-19 in Study Programs Islamic Religious 

Education at the Islamic University of Malang, namely quality with results 

satisfying study   and very effective applied on time pandemic covid-19 Quality 

results learning E-learning could reviewed from effectiveness implementation 

learning E-learning , quality results learning E-learning reviewed from results 

study from implementation learning E-learning , and quality results learning E-

learning reviewed from quality results learning E-learning that has been 

implemented by educator in Study Program Islamic Religious Education . Quality 

results the also created with existence guide and monitoring from the real GPM on 

duty in guarantee quality . Results learning Good e - learning and quality located   

on cooperation Among educator and participant teach him . (3 ) Influencing factors 

learning E - learning used by educator in the middle plague Covid-19 in support the 

learning process in the study program Islamic Religious Education at the Islamic 

University of Malang, namely divided Becomes factor internal ,and factor external 

like a danya plague pandemic covid-19 and k limitations internet access or signal 

in the area certain . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Konteks Penelitian 

Suatu pembelajaran bermakna proses yang sistematis melalui tahap 

perancangan, proses pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal tersebut pembelajaran 

tidak terjadi seketika itu melainkan sudah melalui tahap perancangan. Proses 

pembelajaran aktivitasnya dapat terbentuk melalui interaksi belajar mengajar, 

dalam suasana Interaksi yang edukatif yaitu interaksi yang sadar dan telah 

dirancangkan untuk suatu tujuan tertentu untuk pencapaian tujuan instruksional 

atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada suatu kegiatan pembelajaran 

yang telah diprogramkan oleh pendidik. 

Pembelajaran secara metode atau metodologi bersumber dari pihak pendidik 

yaitu guru atau dosen dan kegiatan belajar secara pedagogis berasal dari peserta 

didik itu sendiri. Dengan adanya demikian pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dibuat untuk pendidik agar membantu peserta didik untuk mempelajari suatu 

kemampuan dalam menjalankan proses yang sistematis melalui beberapa tahapan 

seperti rancangan proses pelaksanaan dan evaluasi pada situasi pembelajaran agar 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Salah satu tanda seseorang telah melakukan pembelajaran adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi 

perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan perilaku sikap 

atau tingkah laku (afektif). 



Dapat diktahui bahwa pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang 

terwujud dengan adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik yang ditandai 

oleh perubahan dari tingkah laku peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan 

dan tingkah laku sehingga pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efesien. 

Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran dan ada pada diri 

manusia yang juga digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 78: 

هّٰللاَو  ُ َرخَو  ج  َن و ه َمك  َاـْيَو َ َنل َمَوط و ا و هَُِْۢكت َرخَو ََِنَوط و ْۢ    ۙ ن ج و  ج  ُُ ْ وهّٰسُو ّٰ َرخَو   َم

يا و  َ َِ هَا   ُ ـَـَا ا و  هَا   ُ ط و ّٰ ن لَُرخَو َ و  َُ  َ َنَرَك

Artinya : “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 

Seperti yang tertera dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga 

komponen yang merupakan alat potensial yang dimiliki oleh  manusia yang dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendengaran atau telinga, 

penglihatan atau mata, dan hati. 1). Pendengaran bertugas sebagai pemelihara ilmu 

pengetahuan yang telah ditemukan berupa hasil prestasi belajar yang biasa disebut 

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dalam dunia perkuliaha. Berkaitan dengan hasil 

belajar atau IPK di Universitas Islam Malang memiliki kualifikasi sendiri dalam 

menentukan penilaian keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu mata 

kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) 

berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan 

angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) 



berkategori sangat kurang. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka 

antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 2). Penglihatan bertugas 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambahkan hasil penelitian dengan 

mengadakan pengkajian terhadapnya. 3). Hati bertugas membersihkan ilmu 

pengetahuan dari segala sifat yang dianggap tidak baik. Oleh karena itu, pendidik 

perlu memanfaatkan komponen-komponen pembelajaran sebaik mungkin sehingga 

dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas tinggi dan memperoleh 

pencapaian hasil belajar yang maksimal. 

Memasuki pertengahan Maret 2020 masa jaga jarak atau physical distancing 

dalam menghadapi pandemi Covid-19 diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi 

Jawa Timur. Hal ini membuat banyak institusi pendidikan diliburkan tak terkecuali 

di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang . Aktivitas 

belajar tetap harus dilaksanakan antara pendidik dan peserta didik. Keadaan ini 

memaksa guru melakukan interaksi secara digital untuk menyapa peserta didik serta 

memberikan materi dan tugas kepada siswa di rumah. Jika setiap pendidik dan 

peserta didik mampu melakukannya bersama, maka proses belajar mengajar tetap 

dapat terlaksana dengan baik. Menyikapi kondisi stay at home akibat pandemi 

Covid-19, pendidik benar-benar harus mampu menyajikan pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi atau biasa kita sebut dengan pembelajaran E-learning. 

Adanya wabah penyakit virus Covid-19 juga berpengaruh pada proses 

pembelajaran peserta didik yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran di rumah dikarenakan himbauan dari pemerintah untuk 

pencegahan proses menularnya virus.  



Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan patuh 

terhadap intruksi pemerintah yakni Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nadiem 

Anwar Makariem menerbitkan surat edaran Nomor 4  (2020) tentang Pelaksanaan 

Pendidikan dalam darurat Covid-19. Salah satunya mengenai proses belajar 

dirumah. Setelah adanya kebijakan mengenai pembelajaran dirumah dimasa 

pandemi Covid-19, semua institusi pendidikan termasuk Universitas Islam Malang 

memutuskan untuk menggunakan aplikasi E-learning sebagai alternatif dalam 

proses pembelajaran. 

Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mutu pembelajaran E-learning saat pandemi Covid-19 di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Malang. 

Pemanfaatan media E-learning dalam suatu proses pembelajaran 

diharapkan menjadi alternatif untuk mengatasi masalah mutu pembelajaran dan 

kemandirian belajar peserta didik, karena dalam penggunaannya memungkinkan 

mengajarkan peserta didik mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan secara lebih 

menyeluruh. Penggunaan E-learning mempengaruhi mutu pembelajaran dan 

motivasi belajar, E-learning memiliki pengaruh positif dalam hasil belajar,  E-

learning juga memiliki pengaruh positif pada mutu pembelajaran peserta didik. 

Terkhusus konteks permasalahan yang ditemukan peneliti berfokus pada 

mutu pembelajaran E-learning saat pandemi Covid-19 di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Malang. Peneliti melakukan peninjauan atau 

observasi kepada beberapa mahasiswa Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program 

Studi Pendidikan Agama Islam untuk mengidentifikasi masalah mengenai 



pembelajaran E-learning saat pandemi Covid-19. Salah satu dari mahasiswa 

tersebut mengutarakan bahwa pendidikan di era digital memang saat ini diperlukan 

dan saat ini diutamakan. Akan tetapi mereka menyadari banyak sekali problematika 

yang terjadi dan itu menjadi masalah  yang harus segera dituntaskan. Menurut 

mereka, pada  pendidikan jarak jauh atau daring di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam sistem pembelajarannya sudah bagus, akan tetapi terkadang ada 

beberapa kendala eksternal seperti akses jaringan, perbedaan waktu, kepunyaan alat 

pribadi seperti kapasitas hp, komputer atau laptop yang kurang memadai menjadi 

pemicu kendala kurang nyamannya pembelajaran jarak jauh atau daring tersebut. 

Adanya kendala, namun dapat diatasi dengan pengoptimalisasian dari penggunaan 

aplikasi media pembelajaran E-learning yang digunakan oleh para pendidik saat 

melakukan pembelajaran dengan penyesuaian, berupa penyesuaian waktu saat 

pengumpulan tugas maupun presensi kehadiran dan disertai alasan terentu yang 

dapat dimengerti keadaannya. Salah satu dari mahasiswa tersebut juga 

mengungkapkan bahwa di Universitas Islam Malang telah mengembangkan 

Learning Management System (LMS) dalam pembelajaran daring yang terkoneksi ke 

SPADA (sistem pembelajaran daring) yang merupakan website pembelajaran untuk 

membantu memudahkan proses pembelajaran E-learning yang digunakan saat 

pandemi Covid-19.  

Pembelajaran E-learning dapat mempermudah pendidik untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat 

membantu pendidik dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar yang 

lebih tertata baik dan optimal.  



Keadaan sebelum adanya wabah penyakit virus Covid-19, kegiatan 

pembelajaran peserta didik di Universitas Islam Malang menggunakan model 

pembelajaran konvensional atau tatap muka dan lebih efektif lagi dengan 

penggabungan sistem pembelajaran baik E-learning maupun konvensional yang 

dimana sistem pembelajaran E-learning sebagai penunjang peserta didik ketika 

proses pembelajaran dan pengerjaan tugas serta sistem pembelajaran konvensional 

sebagai pengawas agar peserta didik lebih disiplin dan lebih merasa dibimbing 

dengan intens ketika menemui suatu permasalahan dalam proses pembelajaran.  

Dengan adanya pandemi dan surat edaran dari kemendikbud RI (2020) 

mengharuskan pembelajaran dilakukan dirumah dengan waktu yang setiap hari, 

begitu juga yang diakukan di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Malang yang menerapkan pembelajaran E-learning, perbedaan dengan saat 

pembelajaran konvensional yakni waktu yang ditempuh untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran hanya 50% dari waktu tempuh saat pembelajaran 

konvensional dan tentunya tempat juga menjadi perbedaan paling signifikan.  

Salah satu keberhasilan pembeajaran E-learning dapat dilihat melalui mutu 

proses dan mutu hasi dari pembeajaran tersebut, dimana seorang pendidik harus 

menyediakan konten atau kreasi yang berpusat pada pendidik dalam artian konten 

yang bersifat prosedural dengan instruksi yang jelas dan mudah dipahami, 

kemudian pembelajaran difokuskan pada pengembangan kreativitas dan 

kemandirian peserta didik, pendidik memberikan contoh suatu pekerjaan agar lebih 

mudah dipahami oeh peserta didik. Penggunaan media pembelajaran E-learning 

dalam suatu kegiatan pembelajaran diharapkan mampu memberikan hasil belajar 

yang bermutu tinggi, biasanya masing-masing institusi pendidikan mempunyai 



dewan khusus tersendiri yang menangani dan menjamin mengenai mutu 

pembelajaran seperti GPM (Gugus Penjamin Mutu) yang bertugas untuk 

mengoreksi dan memberi masukan ide sebagi upaya peningkatan mutu pendidikan 

yang juga menangani dan menjamin mengenai mutu pembelajaran di Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang.  

Menjamin mutu dengan pembelajaran jarak jauh menjadikan keterbatasan 

pemantauan pendidik untuk terjun langsung berinteraksi dengan peserta didik, hal 

ini menjadikan pembelajaran baru dalam pelaksanaan pada pembelajaran E-

learning dan menuntut para pendidik untuk berfikir kreatif dan inovatif yang dapat 

diterapkan oleh pendidik dan peserta didik agar proses pembelajaran E-learning 

tersampaikan dengan baik sehingga pembelajaran menjadi efektif dan bermutu.  

Sebagaimana topik permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti diatas 

akan diuraikan secara keseluruhannya dan dibahas oleh peneliti dengan judul 

penelitian “Analisis Mutu Pembelajaran E-learning di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Malang“. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan  dari konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan fokus 

penelitian yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mutu proses pembelajaran E-learning yang digunakan pendidik di 

tengah wabah penyakit Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di 

Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang?  



2. Bagaimana mutu hasil pembelajaran E-learning yang diperoleh peserta didik 

di tengah wabah Covid-19 di Program studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Malang? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembelajaran E-learning yang digunakan 

oleh pendidik di tengah wabah Covid-19 dalam mendukung proses 

pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah peneliti 

paparkan diatas, peneliti ini bertujuan untuk : 

1. Mendiskripsikan mutu proses pembelajaran E-learning yang digunakan 

pendidik ditengah wabah penyakit Covid-19 dalam mendukung proses 

pembelajaran di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Malang. 

2. Mendiskripsikan mutu hasil dari pembelajaran E-learning yang diperoleh 

peserta didik ditengah wabah Covid-19 di Program studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Malang. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pembelajaran E-learning oleh 

pendidik ditengah wabah Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di 

Program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Malang. 

 

 



D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan informasi tentang 

peran dan upaya Universitas dalam menjalankan tugasnya serta dapat 

dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.  

b. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, pengalaman 

serta sebagai informasi dan wawasan tentang pemanfaatan E-learning yang 

dapat digunakan sebagai salah satu media pencegah penularan virus Covid-

19 dan bekal untuk mempersiapkan diri sebagai tenaga pendidik yang siap 

menghadapi kemajuan teknologi dalam segala macam perubahan yang 

terjadi dan memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pengemban ilmu, diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam 

mengembangkan keterampilan mengintegrasikan penggunaan E-learning 

dalam pembelajaran. Mengembangkan kemampuan menggunakan fasilitas 

E-learning ditengah wabah Covid-19  serta mengembangkan potensi 

kemajuan teknologi. 

b. Bagi Pendidik, Ahli pendidikan, diharapkan dengan hasil obsevasi yang 

diperoleh merupakan informasi yang penting dalam meningkatkan 

pemahaman, kemampuan serta timbulnya kreatifitas akan pentingnya 

pemanfaatan E-learning guna membantu proses belajar mengajar dan 

meningkatkan mutu pembelajaran  ditengah wabah Covid-19 saat ini. 

 



E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Analisis Mutu Pembelajaran E-learning 

di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang“ maka perlu 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran merupakan suatu gambaran mengenai 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan dengan kualifikasi dalam menentukan 

penilaian keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

diinstitusi pendidikan dan hasil belajar yang mengikuti kebutuhan dan harapan 

pencapaian yang maksimal dari hasil belajar tersebut. 

2. E-learning  

E-learning merupakan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronik. Jadi dalam pelaksanaannya, E-learning menggunakan jasa 

audio, video atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Proses 

pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik secara 

online.  

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis Mutu Pembelajaran E-

learning di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang“, 

yaitu 

1. Mutu proses pembelajaran E-learning yang digunakan pendidik di tengah 

wabah penyakit Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di Program 

studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, yaitu adanya mutu 

proses pembelajaran E-learning sendiri tercipta apabila terjalinnya keselarasan 

antara pendidik dan peserta didiknya dalam pelaksanaan rangkaian proses 

pembelajaran. Mutu proses pembelajaran E-learning sendiri dapat dilihat dari: 

a. Perencanaan pembelajaran yang dimulai dari penyususnan RPS online 

dari team teaching dosen Program studi Pendidikan Agama Islam, 

b. Dilaksanakan dalam suatu proses rangkaian pembelajaran yang didukung 

oleh fasilitas beberapa aplikasi yang telah disediakan oleh pihak kampus 

atau juga atas dasar dari kreatifitas para dosen di Program studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang dan adanya,  

c. Evaluasi diakhir pembelajaran. 

Rangkaian proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 

kemudian evaluasi yang baik akan menjadikan suatu proses pembelajaran 

mempunyai nilai mutu. 



 

 

2. Mutu hasil pembelajaran E-learning yang digunakan pendidik di tengah wabah 

Covid-19 di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, 

yaitu bermutu dengan hasil belajar yang memuaskan dan sangat efektif 

diterapkan pada masa pandemi covid-19. Mutu hasil pembelajaran E-learning 

dapat ditinjau dari keefektifan implementasi pembelajaran E-learning, mutu 

hasil pembelajaran E-learning ditinjau dari hasil belajar dari implementasi 

pembelajaran E-learning, dan mutu hasil pembelajaran E-learning ditinjau dari 

kebermutuan hasil pembelajaran E-learning yang telah diimplementasikan oleh 

pendidik di Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mutu hasil tersebut juga 

tercipta dengan adanya panduan dan pantauan dari GPM yang memang bertugas 

dalam penjaminan mutu. Hasil pembelajaran E-learning yang baik dan bermutu 

yang terletak pada kerjasama antara pendidik dan peserta didiknya. 

3. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran E-learning yang digunakan oleh 

pendidik di tengah wabah Covid-19 dalam mendukung proses pembelajaran di 

Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, yaitu terbagi 

menjadi dua faktor: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Faktor internal 

yang mempengaruhi pembelajaran E-learning di Program studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Malang diantaranya yaitu; 

a. Semangat mengajar dan menyiapkan materi dari dosen atau pendidik,  

b. Semangat belajar dari mahasiswa atau peserta didik itu sendiri,  

c. Kesibukan lain atau aktivitas lain yang dikerjakan bersamaan pada saat 

proses pembelajaran E-learning berlangsung, 

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran E-learning di Program studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang diantaranya yaitu; 



 

 

a. Adanya wabah pandemi covid-19 

b. Keterbatasan akses internet atau sinyal di daerah tertentu 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, maka dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya pembelajaran E-learning tetap diterapkan dan dapat dimaksimalkan 

lagi penggunaanya dalam semua mata kuliah, dan dapat dikombinasikan dengan 

pembelajaran offline sehingga menambah keefektifan proses pembelajaran 

dalam pemanfaatan semua media. 

2. Hendaknya media pembelajaran web sistem atau LMS (Learning Management 

System) lebih diperhatikan dalam pengembangannya, agar pendidik dan peserta 

didik lebih nyaman dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak 

memberatkan. 

3. Pendidik harus lebih aktif untuk melaksanakan pembelajaran E-learning agar 

peserta didik tidak jenuh dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran, karena Program studi Pendidikan Agama Islam merupakan  prodi 

yang memiliki  pembelajaran area pemahaman yang kompleks. Sehingga 

peserta didik dapat lebih memaknai setaip persoalan terkait dengan mata kuliah. 

4. Peneiliti selanjutnya, hendaknya lebih memperhatikan aspek pembangunan dan 

peningkatan karakter atau akhlak mahasiswa pada proses pembelajaran E-

learning di Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. 

Sehingga tetap memenuhi nilai pengembangan aspek karakteristik dari 

pembelajaran. 
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