
ABSTRAKSI 

Program tutorial adalah sebuah program pembelajaran grammar bahasa 
Inggris yang telah berjalan sekitar satu tahun di Ubaya Language Center (ULC). 
Program ini mengajarkan 1 topik berbeda setiap minggunya dan mahasiswa dapat 
mengikutinya setiap hari saat mereka tidak sedang kuliah. Proses pembelajaran 
grammar ini terdiri dari empat tahap dimulai dengan pelaksanaan pre test, 
pengajaran satu topik grammar, pemberian soallatihan, dan yang terakhir adalah 
pelaksanaan post test. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program tutorial ini 
tidak menentu setiap harinya. Pada hari-hari tertentu mereka datang secara 
bersamaan dan hal ini menyulitkan pengajar (tutor). Ketika jumlah peserta 
program melebihi yang diperkirakan, seorang tutor membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk mencatat kehadiran setiap mahasiswa serta memeriksa basil 
jawaban mereka di tahap pre test dan post test. Program tutorial ini setiap harinya 
secara manual layaktiya proses pembelajaran di kelas. Hal ini membuat 
mahasiswa yang setiap minggunya datang untuk mengikuti program ini merasa 
jenuh dan akhimya mulai jarang datang lagi. Selain itu, terkadang mereka juga 
masih kurang mengerti dengan apa yang dijelaskan tutor karena tidak adanya 
contoh nyata penggunaan grammar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka 
membutuhkan sesuatu yang dapat menarik dan memotivasi mereka dalam 
mengikuti program tutorial ini. 

Software ini mencoba menjawab kebutuhan tutor dan mahasiswa sebagai 
peserta program tutorial ini. Software yang dibuat dengan menggunakan program 
C# .Net 2008 dan Adobe Flash CS3 ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat 
membantu tutor dalam menjalankan tutorial setiap harinya. Selain itu, software ini 
juga sangat membantu tutor dalam pemeriksaan basil jawaban mahasiswa secara 
otomatis. Hasil-hasil tersebut akan disimpan oleh program, sehingga user dapat 
melihat sendiri basil jawaban mereka. Software ini juga membantu tutor dalam 
penyediaan soal-soal pre test, post test, dan latihan. Dalam tahap pengajaran 
mahasiswa, perangkat lunak ini menyediakan materi tutorial lengkap dengan 
contoh nyata kehidupan sehari-hari dalam bentuk animasi. Dengan adanya gambar 
dan suara dari animasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami 
penggunaan setiap jenis tense yang diajarkan, serta menarik minat mahasiswa 
untuk mengikuti program tutorial ini. 
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