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tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
 

 
 
 
 

Ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi text-to-speech (TTS) yang bisa dicoba. Meski 

tidak mulus-mulus banget, tetapi ini bisa menjadi ide kreatif saat kepepet. Apa itu? Yaitu 

membuat google mendongeng 
 

 
 
Cara Membuat Google Mendongeng 
Berikut caranya: 

1.   Jalankan browser dan arahkan ke alamat  http://translate.google.com. 
2.   Sekarang  carilah  dongeng  yang  bagus  dan  baik.  Penulis  memilih  cerita  berbahasa 

Inggris berjudul ‘Around The World in Eighty Days’ karya Jules Verne dari Perancis. 
Copy dan Paste pada kotak Google Translate.
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3.   Pastikan bahasa yang dipilih adalah Inggris. 
4.   Akhirnya klik tombol Simak yang bergambar speaker yang ada di pojok kanan bawah 

kotak Google Translate. 

 

 
 
Sekarang Google akan membacakan dongeng yang ada pada kotak Google Translate �. Anda 

dan anak Anda cukup duduk manis dan mendengarkan dongeng dari simbah. 
 
Berdasarkan  pengalaman  penulis,  Google  membacakannya  dengan  baik  bila  teks  yang 

diketikkan atau dimasukkannya merupakan teks berbahasa Inggris. Sedangkan bila teks yang 

dimasukkannya merupakan teks berbahasa Indonesia, maka Google membacanya dengan tidak 

baik, hal ini karena intonasi yang dihasilkan Google dan pemenggalan kalimatnya tidak pas dan 

tidak pada tempatnya.
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Yup, itu saja semoga bermanfaat, semoga Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy memudahkan 

urusan kita. Amin. 
 

 
 

Biografi Penulis 
Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro 
Universitas  Diponegoro.  Saat  ini  mengelola  Open  Journal  Systems  Badan  Penelitian  dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang penulis 

dapat dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan dapat dihubungi via email 

hchandraleka@gmail.com. 

 
(ditulis di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, 13 Dzulhijjah 1435 H / 8 Oktober 

2014 M) 


