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ABSTRAK 
 

Bayu aji pamungkas : Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pelafalan Bahasa Inggris Berbasis 

Android, Skripsi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2018. 

 

Kata kunci : Text to speech, pelafalan bahasa Inggris  

Penelitian ini  dilatar belakangi dari pengamatan peneliti, bahwa dalam belajar Pronunciation di 

dalam bahasa inggris masih kesulitan dalam pengucapannya yang benar. 

Permasalah penelitian adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang dapat 

digunakan sebagai pelafalan bahasa Inggris selain itu bagai mana menerapkan fitur text to speech 

untuk melakukan pencocokan suara pada pelafalan bahasa Inggris. Penelitian ini serta fitur text to 

speech sebagai convert data text menjadi suara. Proses tersebut meliputi output suara, input suara dan 

pencocokan suara. 

Hasil dari pengujian  ini adalah dapat membantu siswa/siswi dalam membantu pelajaran 

Pronuncition bahasa Inggris agar memudahkan siswa/siswi untuk belajar. 

Sistem pelafalan bahasa Inggris ini bernbasis android dan harus menggunakan jaringan online 

dan dapat digunakan di semua hp android minimal versi android 2.2 karna versi sebelumnya belum 

mendukung fitur text to speech. 

 

 

Kata kunci : Text to speech, pelafalan bahasa Inggris  
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I. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi yang sangat 

cepat dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi, memberikan manusia 

kemudahan dalam menyebarkan dan 

memperoleh informasi yang di 

inginkan. Salah satunya adalah aplikasi 

informasi dan komunikasi untuk 

penunjang pendidikan sekolah. 

Aplikasi ini memberikan kemudahan 

bagi pengguna dalam hal memahami 

bahasa yang benar. Banyak kalangan 

pelajar maupun anak muda yang belum 

memahami bahasa yang benar. 

Bahasa Inggris sebagai salah satu 

bahasa asing di Indonesia ternyata 

mendapatkan tempat yang cukup baik 

di bandingkan dengan bahasa asing 

lainya. Hal ini dapat dilihat dari 

kenyataan bahwa bahasa Inggris 

dimasukkan sebagai salah satu mata 

pelajaran wajib ditempuh oleh siswa. 

Bahasa Inggris sangat perlu dikuasai 

oleh siswa khususnya dalam 

kemampuan berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tertulis. Hal ini 

dikarenakan bahasa Inggris merupakan 

bahasa internasional dan dianggap 

penting untuk penyerapan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni budaya. 

Dalam belajar Pronunciation 

bahasa Inggris yang bukan merupakan 

bahasa kita, orang-orang di Indonesia 

banyak menemukan kesulitan 

mengucapkan atau melafalkan kata 

dalam bahasa Inggris secara benar. 

Pengucapaan atau pelafalan bahasa 

Inggris atau yang kita tahu dengan 

istilah English Pronunciation adalah 

bagaimana kita mengucapkan atau 

melafalkan sebuah kata dalam bahasa 

Inggris secara benar. Perbedaan 

kebiasaan berbicara orang Indonesia 

dengan orang asing (bahasa Inggris) 

merupakan penyebab seringnya teman-

teman kesulitan dalam pengucapan 

bahasa Inggris. 

Penelitian terdahulu yang pernah di 

lakukan adalah “Pengembangan 

Aplikasi Text-to-Speech Bahasa 

Indonesia Menggunakan Metode Finite 

State Automata Berbasis Android” oleh 

Rieke Adriati W, Herman Tolle, Onny 

Setyawati (2016). Penelitian ini 

membahas tentang pembuatan aplikasi 

yang di gunakan untuk membantu para 

tuna netra dan penderita penyakit 

lemah penglihatan (low vision) untuk 

membantu dalam menggunakan  kata 

bahasa Indonesia dengan benar. 

Aplikasi ini digunakan untuk 

mempermudah tuna netra dan penderita 

penyakit lemah penglihatan (low 

vision) untuk lebih memahami 

bagaimana cara belajar bahasa 
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Indonesia menggunakan media 

pembelajaran. 

Dalam penggunaan aplikasi ini, 

peneliti mencoba membuat aplikasi 

pembelajaran dalam pengucapan 

bahasa Inggris, dimana aplikasi dapat 

memberikan informasi yang 

bermanfaat mulai dari pengetahuan 

maupun pengucapan kata-kata di dalam 

bahasa Inggris. Karena setiap manusia 

yg ingin belajar bahasa Inggris belum 

tentu bisa membaca atau menulis 

dengan benar, maka dari itu aplikasi ini 

dibuat. Pada aplikasi ini penulis 

menggangkat tema “perancangan 

aplikasi pembelajaran pelafalan bahasa 

Inggris berbasis android” yang di 

dalamnya tedapat pengenalan kata-kata 

dalam bahasa Inggris. Aplikasi ini di 

buat dengan menggunakan android 

SDK. 

II. METODE 

1. Speech recognition 

Speech recognition adalah 

proses identifikasi suara 

berdasarkan kata yang di ucapkan. 

Parameter yang dibandingkan ialah 

tingkat penekanan suara yang 

kemudian dicocokkan dengan 

template database yang tersedia. 

Sedangkan sistem pengenalan suara 

berdasarkan orang yang berbicara 

dinamakan speaker recognition 

(Melisa, 2008). Speech recognition 

yang dikenal sebagai automatic 

speech recognition atau computer 

speech recognition menerjemahkan 

perkataan yang di ucapkan menjadi 

text. Di dalam sistem speech 

recognition mengandung kata-kata 

tersebut membutuhkan 

perbandingan antara sinyal masuk 

dari kata dan bermacam-macam 

kata yang ada di dalam kamus 

(Sunny, 2009). 

 

2. TTS (Text-To-Speech) 

Secara umum pengertian 

Text-To-Speech adalah sebuah 

sistem yang mengubah suatu teks 

menjadi bentuk ucapan. Menurut 

beberapa literatur, pengertian TTS 

adalah sebagai produksi ucapan 

secara otomatis melalui transkripsi 

grapheme to phoneme dari sebuah 

kalimat.  Pada prinsipnya, TTS 

terdiri atas dua sub sistem, yaitu 

converter teks ke fonem (text to 

phoneme) dan converter fonem ke 

ucapan (phoneme to speech). 

Bagian converter teks ke fonem 

berfungsi untuk mengubah kalimat 

masukan dalam suatu bahasa 

tertentu yang berbentuk teks 

menjadi rangkaian kode-kode 

bunyi yang biasanya 
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direpresentasikan dengan kode 

fonem, durasi, serta pitch-nya. 

Bagian ini bersifat sangat language 

dependant. Untuk suatu bahasa 

baru, bagian ini harus 

dikembangkan secara lengkap 

khusus untuk bahasa tersebut. 

(Rieke, A.W, 2016). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Flowchart 

Flowchart merupakan suatu 

bagan dengan simbol-simbol 

tertentu yang menggambarkan 

urutan proses secara mendetail dan 

hubungan antara suatu proses 

dengan proses lainnya dalam suatu 

program seperti yang ditunjukan 

pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart 

Dari gambar diatas yang 

berperan sebagai pengguna sistem, 

memiliki beberapa akses terhadap 

proses-proses yang ada di dalam 

sistem, diantaranya : 

1) Input suara pelafalan, pengguna 

dapat menginputkan suara 

untuk diproses. 

2) Pencocokan suara (processing), 

dimana dalam tahap 

pencocokan suara akan 

mencocokan suara dari inputan 

untuk diproses dengan 

database. 

3) Keputusan, digunakan untuk 

memproses data. 

4) Output notifikasi, di gunakan 

untuk mengetahui hasil dari 

pencocokan suara. 

 

2. Implementasi 

a. Tampilan utama 

Tampilan utama terdiri dari 

nama pembelajaran bahasa 

inggris dan sebuah tombol play 

untuk melanjutkan ke menu 

berikutnya dan tool help untuk 

mengetahui tata cara untuk 

memainkan aplikasi ini. 
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Gambar 3.2 Tampilan Utama 

 

b. Tampilan kategori 

Tampilan kategori terdiri dari 

berbagai kategori pembelajaran 

bahasa inggris dengan menu 

object, animal, vegetable, fruit, 

dan color, sedangkan untuk 

menu quiz, akan menampilkan 

quiz dengan nilai yang akan 

dijawab dengan benar, dan 

tombil back digunakan untuk 

kembali ke menu awal. 

 

Gambar 3.3 Tampilan Kategori 

 

c. Tampilan Pelafalan 

Tampilan pelafalan mejelakan 

gambar anjing di gunakan untuk 

membantu siwa dalam 

mengenali suara output yang 

akan dibunyikan. Sedangkan 

tombol speak di gunakan untuk 

menginputkan data atau suara 

yang di ucapkan. Dan untuk 

tombol listening di gunakan 

untuk mengeluarkan suara 

output yang akan di dengarkan. 

Caranya dengan menekan 

tombol listening untuk 

mengeluarkan suara, sedangkan 

untuk memasukkan suara 

dengan menekan tombol speak 

sampai selesai berbicara. Dan 

tombol next untuk melanjutkan 

ke pelafalan selanjutnya, dan 

prev di gunakan untuk kembali 

ke pelafalan sebelumnya. Dan 

ada tiga text pada gambar di atas 

yaitu text pertama menjelaskan 

arti pelafalan dalam bahasa 

indonesia, dan text kedua 

menjelaskan tentang pelafalan 

dalam bahasa inggris. Dan text 

terakhir mejelaskan tentang 

pelafalan yang telah user 

ucapkan. 
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Gambar 3.4 Tampilan Pelafalan 

 

d. Notifikasi benar 

Tampilan notifikasi menjelakan 

tentang notifikasi pada saat user 

sudah melakukan pelafalan 

bahasa inggris dengan jawaban 

benar, maka akan ditampilkan 

text berwarna hijau untuk 

notifikasi ucapan benar tersebut. 

 

Gambar 3.5 Notifikasi benar 

 

e. Notifikasi salah 

Tampilan nitifikasi menjelakan 

tentang notifikasi pada saat user 

sudah melakukan pelafalan 

bahasa inggris dengan jawaban 

salah, maka akan ditampilkan 

text berwarna merah untuk 

notifikasi ucapan benar tersebut. 

 

Gambar 3.6 Notifikasi salah 

 

f. Tampilan quiz 

Pada proses yang dilakukan ini 

hampir sama dengan latihan 

pelafalan bahasa Inggris, hanya 

saja pada quiz ini gambar objek 

tidak ditampilkan, hanya sebuah 

kata sebagai bantuan atau contoh 

untuk melafalkannya. Dan quiz 

ini berjumlah 15 soal. 

 

Gambar 3.7 Tampilan quiz 

 

g. Tampilan score 

Tampilan score yang didapat 

user setiap menjawab soal 
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dengan benar maka akan 

mendapatkan nilai 6,67 dan jika 

menjawab salah tidak akan 

mendapatkan nilai. Jika 

menjawab semua dengan benar 

nilai score mejadi 100. 

 

Gambar 3.8 Tampilan score 

3. kesimpulan 

Berdasarkan uraian 

pembahasan dari penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aplikasi pelafalan bahasa 

inggris ini di proses 

menggunakan fitur text to 

speech untuk merubah text 

menjadi suara dan dicocokkan 

dengan database yang ada di 

aplikasi tersebut. 

2. Media pelafalan ini bisa 

membantu sebagai alternatif 

siswa dalam belajar bahasa 

inggris. 
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