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E-LEARNING
( Programmer : Bunafit Nugroho & Tim )

Bunafit Nugroho , adalah Web Programmer dan Penulis Buku
Pemrogramman Best Seller. CekiDot at www.bunafit-komputer.com.

2

eLearning Model 1
Sistem Informasi Latihan Ujian Soal
Untuk Banyak Mata Pelajaran
Biaya pesan Kode : Rp. 500.000, -

3

Test atau Ujian atau Latihan mengerjakan soal.
1. Soalnya boleh teks, atau boleh soal teks dan gambar
2. Jawabannya Pilihan ganda.
3. Tiap soal akan diacak keluarnya per pelajaran, jadi misalnya ada 100 soal
untuk pelajaran A, dan tiap melakukan ujian/latihan soal itu dapat 10 soal,
maka pada hari yg sama masing2 siswa akan berbeda, atau kemungkinan
sama salah satunya.
4. Kemunculan jumlah soal dapat ditentukan, t ermasuk bobot nila
kelulusannya, apakah harus betul 30% ataukan 50%.
5. Multi Pengguna, jadi beberapa siswa bisa login bareng dan latihan soal.
6. Sistem Ujian Masuk, itu konsepnya Web berisi Soal2 beberapa pelajaran,
pelajaran bebas ditambah. Tiap siswa boleh latihan soal tiap hari (satu hari
sekali, untuk satu matapelajaran).
# Ada pengembangan lagi, jadi Setlah Siswa mendaftar, mereka belum bisa login.
Sebelum admin Verifikasi, atau Mensetujui dengan mengklik Tombol AKTIF.
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eLearning Model 2
Sistem Informasi Pembelajaran Siswa
dengan Sistem Tingkatan Materi
Biaya pesan Kode : Rp. 600.000,-
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e-Learning: Quiz Online : Ujian Online : dilengkap
dengan Download Materi Mata Pelajaran untuk Naik
Tingkat : Sistem Informasi Pembelajara Online Untuk
Siswa yang dapat dijalankan secara Intranet (jaringan lokal) atau juga bisa
diOnline-kan pada situs di Internet, atau pada komputer untuk belajar. Berbentuk
source code/ Script Web, Anda dapat menjadikan kode program ini untuk acuan
Kerja Praktek (KP), Tugas Akhir(TA), untuk acuan Skripsi bidang Informatika dan
untuk contoh belajar pemrogramman.
Ide skripsi bertema eLearning/e -Learning/ pembelajaran online/ Quiz Online/
Ujian Online/ aplikasi eLearning/e learning Berbasis Web PHP. Bukan hanya
untuk e-learning pada sekolah (siswa), akan tetapi juga dapat diterapkan untuk e dakwah, atau e-learning pada kalangan santri, atau lainnya yang konsepnya sesuai.
Berikut adalah penjelasan Konsep Web e -Learning ini:


Konsepnya web ini ada sistem anggota (siswa).



Jika anggota (siswa/santri) sudah login, maka siswa dapat mengambil
(download) materi 1 dan 2 (atau ditentukan oleh admin/guru pengelola).



Untuk mendownload Materi 3, harus mengerjakan Ujian dulu dari materi
sebelumnya. Jadi, web memiliki form ujian pilihan ganda, yang soaln ya
diacak dari database soal dalam sistem web elearning.



Begitu juga untuk materi 4, harus mengerjakan Ujian terlebih dahulu, baru
tombol download akan muncul.

Ujiannya diacak soal, jadi tergantung Admin -nya. Kalo jumlah soalnya banyak,
maka tiap siswa yang ujian (mengerjakan soal kenaikan bab/tingkat) tidak akan
dapat soalnyang sama. Kalo soal dikit, ya mungkin sama atau cuman tukar nomor
urut aja. Ujiannya berbentuk pilihan ganda.
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eLearning Model 3
Sistem Informasi Ujian Masuk
Sekolah/Kuliah
Biaya pesan Kode : Rp. 500.000,-

Admin yang betugas input semua data pribadi sis wa, input soal, input
pelajaran, dll
Siswa hanya login dan mengerjakan soal dari 4 mata pelajaran: IPA,
Bahasa Indonesia, MTK, bhs inggris.
Setelah
mengerjakan semua soal, sistem baru mengeluarkan informasi lulus atau tidak
lulus, jadi nilai dari 4 pelajaran di rata2.

Waktu ujian diberikan waktu, sehingga ada timer penghitung mundur.
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Jika Anda tertarik pada salah satu aplikasi, silahkan kirimkan ke alamat email kami
:
CONTOH EMAIL PEMESANAN
Tujuan Email
Subjek Surat

Pesan Program eLearning
Pesan surat Anda di sini ...........

Isi Surat

Identitas Pemesan :
1. Nama Lengkap : ?
2. Mahasiswa Mana : ?
3. Nomor HP Aktif : ?

Setelah transfer Source Code
akan dikirim ke Email Anda.
Biaya Workshop (Private) : Rp. 1.500.000, - di
Yogyakarta, Anda akan diajari teknik membuat
Program yang ada di daftar. (biaya sudah termasuk
Web Program)
Untuk mendapatkan No Rekening transfer, silahkan kirim email
seperti contoh.
Atau, kirim SMS ke nomor

0838 6716 1314 .

Contoh pesan SMS "planetKode, minta No Rekening buat
pembayaran Sc eLearning ........ ". Kami akan segera membalas.

8

www.bunafit-komputer.com
Redaksi Buku IT & Software Development

www.planetKode.Com
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