Read the Docs Template
Documentation
Release 1.0

Read the Docs

Jul 25, 2022

CONTENTS

1

Cara Merekam Suara Google
1.1 Cara Merekam Suara Google via Situs Voice of Text . . . .
1.2 Cara Merekam Suara Google Melalui PC . . . . . . . . . .
1.3 Cara Merekam Suara Google Melalui Ponsel . . . . . . . .
1.4 Menggunakan Aplikasi Text to Speech dari Voiceoftext.com
1.5 Cara pasang nada dering Suara Google ke Whatsapp . . . .
1.6 Penutup Panduan Suara Google . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

3
3
4
4
5
5
5

i

ii

Read the Docs Template Documentation, Release 1.0

Sebagai pengguna smartphone, kamu tentunya tidak asing dengan aplikasi YouTube dan TikTok. Di kedua aplikasi
tersebut kamu dapat menyaksikan berbagai macam video yang unik, menarik, juga informatif.
Jika kamu perhatikan pada konten video saat ini, para konten kreator banyak yang menyematkan suara seperti robot
pada video mereka. Suara tersebut menyerupai suara text-to-speech yang terdapat pada Google Translate.
Suara Google ini membuat suatu konten video jadi lebih lucu dan menarik karena karakter suara Google Translate yang
datar dan sedikit berbeda dengan nuansa video keseluruhan.
Suara Google tersebut selain dipakai di konten video, banyak juga yang memakainya untuk suara nada dering agar
terdengar unik dan tidak biasa. kamu bisa juga mempelajari ini lebih jauh di artikel cara buat suara google di hp
android yang diulas oleh tim ahli teknologi dari Sebuahutas.
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CARA MEREKAM SUARA GOOGLE

Di antara kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan suara Google tersebut? Suara Google bisa
didapatkan dengan dua cara.
Pertama, melalui situs Voice of Text. Kedua, kamu bisa merekam suara Google melalui aplikasi perekam yang digunakan untuk merekam suara yang keluar dari aplikasi Google Translate. Apakah kamu tertarik untuk merekam suara
Google? Yuk simak kedua cara tersebut di sini!

1.1 Cara Merekam Suara Google via Situs Voice of Text
Cara pertama untuk merekam suara Google adalah melalui situs Voice of Text. Voice of Text adalah sebuah situs yang
dapat mengubah teks menjadi file MP3. Kemudian, kamu juga bisa memilih bahasa untuk menentukan aksen dari suara
tersebut. Aksen yang berbeda akan menghadirkan suasana yang menarik juga.
Hasil teks yang sudah diubah dapat diunduh menjadi file MP3 dan bisa dipakai untuk video TikTok kamu atau sebagai
nada dering notifikasi di ponsel kamu. Cara merekam suara Google melalui situs Voice of Text adalah sebagai berikut:
• Pertama, akseslah menu peramban di ponsel atau komputer.
• Berikutnya, bukalah situs Voice of Text (https://www.voiceoftext.com).
• Kemudian, ketikkan kalimat yang ingin diubah menjadi suara Google di kolom kecil yang terletak di sebelah
kanan laman Voice of Text.
• Setelah mengetikkan kalimatnya, pilihlah bahasa yang akan dipakai untuk membuat aksen suara Google.
• Setelah mengetik kalimat dan memilih bahasa yang diinginkan, klik tombol Convert to Voice berwarna biru di
bagian bawah kolom teks.
• Jika suara Google sudah kamu dapat langsung mengunduh suara tersebut dengan mengklik tombol Download
berwarna biru.
• Apabila kamu belum puas dengan suara yang dihasilkan, kamu bisa mengulangi langkah-langkah di atas untuk
melakukan cara merekam suara Google.
Artikel terkait: https://www.teknotuf.com/cara-membuat-suara-google/
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1.2 Cara Merekam Suara Google Melalui PC
Merekam suara Google dapat dilakukan melalui PC atau laptop. Proses perekamannya juga cepat dan tidak perlu aplikasi pihak ketiga untuk merekam suara Google. Kamu cukup menggunakan aplikasi Voice Recorder bawaan komputer
Windows.
Ikutilah cara merekam suara Google melalui PC berikut ini:
• Buka dulu situs Google Translate.
• Ketikkan kalimat yang ingin dibuat suara Googlenya.
• Kemudian, kliklah tombol Windows pada keyboard.
• Selanjutnya, ketikkan Voice Recorder pada kolom pencarian.
• Lalu, klik Enter untuk memulai pencarian.
• Bukalah aplikasi Voice Recorder.
• Langsung saja tekan tombol Record yang ada di bagian tengah laman utama Voice Recorder.
• Berikutnya, bukalah kembali situs Google Translate. Suara Google akan ikut terekam selama perekaman.
• Jika sudah selesai melakukan perekaman, kliklah tombol Stop di tengah laman Voice Recorder.
• Atau jika kamu ingin berhenti sejenak, kamu bisa memberi jeda saat merekam dengan menekan tombol pause
kecil di sisi kiri bawah.
• Kamu bisa mendengarkan rekaman dengan mengklik tombol titik tiga horizontal yang terletak di sebelah kanan
bawah layar.

1.3 Cara Merekam Suara Google Melalui Ponsel
Merekam suara Google melalui ponsel dinilai lebih praktis dibandingkan di PC atau laptop. Sebelum merekam suara
Google, kamu bisa mengunduh sebuah aplikasi perekam agar bisa merekam suara Google Translate.
Salah satu aplikasi yang umumnya dipakai adalah Easy Voice Recorder. Sebelum merekam suara Google via ponsel,
kamu unduh dulu aplikasi Easy Voice Recorder agar bisa merekam suara Google lebih mudah. Beginilah cara merekam
suara Google melalui ponsel:
• Pertama, bukalah aplikasi Easy Voice Recorder di ponsel.
• Selanjutnya, tekanlah tombol Record di laman utama Easy Voice Recorder.
• Berikutnya, akses aplikasi Google Translate.
• Ketikkan kalimat yang ingin direkam suaranya.
• Setelah mengetikkan kalimatnya, klik tombol Speaker untuk menyuarakan kalimat tersebut.
• Suara Google Translate kini sudah terekam.
• Setelah itu, tekan tombol centang di sebelah kanan tombol Record untuk menghentikan perekaman.
• Kemudian, untuk mendengarkan rekaman suara Google, pergi ke menu Listen.
Dengan cara merekam suara Google yang sangat mudah ini, kamu dapat menggunakan suara Google dalam berbagai bahasa pilihan kamu sebagai nada dering notifikasi WhatsApp atau disematkan ke dalam konten video TikTok,
Instagram, atau YouTube. Cara ini bisa juga kamu terapkan untuk teknik nada dering sebut nama di aplikasi WA.
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1.4 Menggunakan Aplikasi Text to Speech dari Voiceoftext.com
Selain Google Text to Speech, kamu juga bisa menggunakan aplikasi lainnya untuk mengambil suara Google. Aplikasi
tersebut bernama Voice of Text APK yang dikembangkan oleh Voiceoftext.com. Kelebihan aplikasi ini yaitu memberikan hasil suara yang cukup bagus untuk bahan editing atau nada dering. Cara menggunakan aplikasi Voice of Text
APK yaitu sebagai berikut:
• Langkah 1: Unduh dan pasang aplikasi Voice Of Text melalui Play Store atau link ini: https://drive.msi.one/86143
• Langkah 2: Masuk aplikasi.
• Langkah 3: Pilih gaya bicara pada bagian bahasa. Lalu masukkan teks yang akan diubah suaranya menjadi suara
Google.
• Langkah 4: Kamu bisa mengatur kecepatan atau speed, pitch, dan juga volume.
• Langkah 5: Coba dengarkan jika semuanya sudah diatur.
• Langkah 6: Untuk mengunduh hasil rekaman, tekan ikon titik tiga kemudian pilih opsi Save to mp3 file.
File yang tersimpan berbentuk mp3. Biasanya file tersebut digunakan untuk pembuatan video editing dan lain sebagainya.

1.5 Cara pasang nada dering Suara Google ke Whatsapp
Selain menggunakan situs soundoftext.com anda juga bisa menggunakan situs voiceoftext.com untuk mendapatkan
nada dering WA Suara Google.
Situs voiceoftext.com juga memiliki koleksi lengkap yang tidak hanya suara bahasa Indonesia saja. Anda bisa melihat
semua pilihan yang ada dengan mengunjungi situs tersebut.
1. Buka web browser ketik url sound of text wa
2. Pada kolom pencarian ketik kata kunci sound of text
3. Pilih salah satu situs text to speech yang ingin anda jadikan nada dering WA
4. Klik download MP3 dan proses download akan berjalan dengan sendirinya
5. Setelah download selanjutnya anda hanya perlu menjadikan sound tersebut menjadi nada dering WA
6. Buka aplikasi Whatsapp
7. Masuk ke menu pengaturan -> notifikasi -> notifikasi tone
8. Cari dan pilih nada dering suara Google yang telah kamu download tadi
9. Selesai, untuk mengujinya anda bisa mencoba panggilan masuk atau pesan masuk.

1.6 Penutup Panduan Suara Google
Demikianlah informasi mengenai suara Google yang sedang happening saat ini beserta dua cara merekam suara Google.
Kamu dapat merekam suara Google melalui PC atau melalui smartphone dengan sebuah aplikasi perekam.
Aplikasi perekam ini digunakan untuk mendapatkan suara Google lebih mudah. Semoga informasi ini berguna untuk
kamu yang sedang mencari cara merekam suara Google untuk membuat nada notifikasi kamu semakin anti-mainstream
atau mencari efek suara yang menarik untuk konten TikTok. Selamat mencoba!

1.4. Menggunakan Aplikasi Text to Speech dari Voiceoftext.com
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1.6.1 Contents
Cara Download Nada Dering MP3
Download nada dering MP3 dapat anda lakukan dengan berbagai cara baik itu via handphone ataupun laptop. Nada
dering sendiri disebut juga dengan ringtone yang merupakan pemberitahuan baik itu untuk telepon maupun notifikasi
pesan. Pada umumnya, durasinya dalam kisaran hitungan detik sampai menit.
Dengan mempunyai nada dering sendiri selain bawaan dari handphone, tentu menjadi sebuah hal yang unik. Anda bisa
melakukan pengaturan untuk membuat musik atau lagu favorit menjadi ringtone di handphone. Selanjutnya, kalau ada
notifikasi misalnya di tempat teman Anda dapat dengan mudah mengenalinya.
Di masa sekarang, Anda dapat dengan mudah mencari berbagai ringtone di berbagai website penyedianya. Tidak perlu
harus instal aplikasi atau pun mendatangi kebagian servis untuk hanya sekedar mengganti ringtone anda. Cukup dengan
mengunduh file suara, kemudian melakukan pengaturan supaya nada dering di handphone anda berubah.
Cara Download Nada Dering MP3 dari Youtube
Sebelum bisa merubah ringtone atau nada dering pemberitahuan MP3, sebelumnya anda harus lebih dahulu mempunyai
file nada dering tersebut. Ada sejumlah sumber referensi yang bisa anda gunakan untuk mendapatkan nada dering MP3
yang keren dan menarik ini.
Salah satunya, dengan mencari nada dering berupa musik dari YouTube. Ada beberapa keunggulannya saat Anda
download nada dering MP3 dari YouTube ini, yaitu sebagai berikut:
Lebih Hemat Kuota
Kelebihan pertama yaitu lebih hemat kuota. Anda hanya perlu mendownload filenya sekali saja dan dimainkan. Beda
halnya kalau melakukan secara streaming di mana harus mendownloadnya kembali saat akan mendengarkan.
Kualitas Audio
Ketika anda melakukan streaming, akan terpengaruh oleh kepala kualitas koneksi internetnya. Ketika koneksinya
bagus, maka kualitasnya juga akan bagus juga. Akan tetapi berbeda halnya jika kualitas internet jelek, maka audionya
juga akan menurun dan bahkan mungkin berhenti.
Oleh karena itulah, memperoleh nada dering secara offline akan lebih bagus. Anda bisa menjadikan file audio tersebut
menjadi nada dering untuk banyak jenis handphone Android misalnya MP3. Ini akan menjadi pilihan bagus untuk
Anda yang merupakan penikmat musik sejati.
Download Nada Dering MP3 Melalui Aplikasi dan Situs
Agar bisa mengunduh nada dering dari YouTube ke dalam format MP3 Anda dapat melakukannya dengan beberapa
cara. Salah satunya, yaitu lewat bantuan aplikasi.
Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu anda untuk memperoleh nada dering dari YouTube ke dalam format MP3.
Berikut ini diantaranya.
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1. Snaptube
Cara pertama untuk mengunduh nada dering MP3 dari YouTube yaitu aplikasi snaptube. Adapun langkah panduannya
sebagai berikut:
1. Unduh aplikasi snaptube dengan cara mendownloadnya lewat situs www.snaptubeapp.com.
2. Anda juga bisa mendapatkan aplikasinya lewat media alternatif seperti getapps atau app galery.
3. Jika sudah, anda dapat langsung menginstal aplikasinya ke handphone.
4. Bukalah aplikasi snaptube dan dan kemudian masuk ke bagian pencarian.
5. Untuk memperoleh lagu secara praktis, Anda dapat memasukkan kata kunci lagu yang dimaksud.
6. Berikutnya, bisa memilih bagian icon download di barisan paling sebelah kanan.
7. Selanjutnya, ada beberapa format dan pilih MP3 untuk mengunduh dalam bentuk audio saja.
8. Atur di mana media penyimpanan dan klik download hingga prosesnya sampai selesai.
2. Vidmate
Beda halnya dengan snaptube, pada vidmate ada fitur browser bawaan untuk mendownload nada dering dari berbagai
sumber termasuk YouTube. Berikut ini panduan langkahnya:
1. Download aplikasi vidmate yang bisa anda dapatkan dari berbagai Link.
2. Setelah mendapatkan file APK, instal aplikasi terlebih dahulu ke handphone anda dan pastikan sudah memberikan perizinan APK untuk diinstal.
3. Jika sudah diinstal, Buka aplikasi YouTube dahulu dan cari video yang ingin anda jadikan nada dering MP3.
4. Berikutnya, salin URL video tersebut dan Buka aplikasi vidmate.
5. Paste pada kolom yang tersedia dan kemudian pilih download.
6. Selanjutnya, cari format file yang diinginkan dalam hal ini adalah MP3.
7. Berikutnya, proses download akan dimulai dan tunggu hingga selesai.
8. Jika sudah, maka akan tersimpan di folder download komputer atau handphone..
3. Ytmp3
Cara berikutnya untuk memperoleh nada dering dari YouTube yaitu menggunakan ytmp3. Anda dapat melakukannya
dengan ikuti langkah dibawah ini:
1. Buka
browser
Google
chrome
ytmp3-untuk-download-lagu-youtube/)

dan

masuk

ke

situs

ytmp3

(https://karinov.co.id/

2. Selanjutnya, paste Link video yang sudah anda dapatkan dari YouTube sesuai keinginan.
3. Kemudian, klik convert dan selanjutnya tunggulah proses unduhan selesai dilakukan.
4. Jika selesai, anda akan melihatnya di folder download handphone atau komputer.
Lihat juga tutorial menarik cara membuat nada dering sendiri di nada dering suara Google

1.6. Penutup Panduan Suara Google
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Aplikasi Narrator’s Voice: Keunggulan dan Fitur - Fiturnya
Tahukan kamu bahwa teknologi text to speech sedang ramai diperbincangkan? Teknologi yang dapat mengubah teks
menjadi suara ini akan membantu kamu menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembuatan podcast
ataupun video. Karena terkenalnya atau ramainya teknologi ini juga diakibatkan dari maraknya pengguna youtube yang
menggunakan kecanggihan teknologi text to speech untuk membuat konten.
Teknologi text to speech ini digunakan beberapa negara maju untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, ada pula yang
digunakan untuk mengembangkan dunia bisnis dan berdampak positif atau memberikan kemudahan pada dunia pendidikan.
Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa teknologi text to speech ini merupakan teknologi yang dapat kamu
gunakan secara gratis dan berbayar yaitu mengubah teks menjadi suara. Sehingga, teknologi ini dapat membantu kamu
untuk beberapa keperluan. Salah satunya aplikasi Narrator’s Voice. Untuk mengubah teks menjadi suara tanpa aplikasi,
kamu bisa menggunakan metode cara buat suara Google berikut ini dari tim SebuahUtas.
Apa Itu Aplikasi Narrator’s Voice?
Aplikasi Narrator’s Voice merupakan sebuah aplikasi text to speech yang akan membantu kamu untuk memenuhi
kebutuhanmu, aplikasi ini bukan aplikasi biasa. Alasannya karena ada beberapa hal menarik yang dapat kamu rasakan
saat menggunakan aplikasi ini melalui fitur – fitur yang dibangun di dalam aplikasi tersebut.
Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan suara bawaan yang dapat mengkonversi teks ke file audio berbentuk
MP3 atau MP4. Sehingga, dengan adanya narrator tersebut kamu para pengguna dapat merekam diri sendiri dan
menambahkan beberapa suara efek yang tersedia dalam pilihan pada aplikasi tersebut.
Cara Pakai Aplikasi Narrator’s Voice
Buat kamu yang ingin menggunakan aplikasi ini, kamu bisa memberi langkah awal untuk memastikan bahwa kamu
sudah mempunyai aplikasi tersebut pada perangkat Android maupun iOS. Setelah itu, segera amu install dan sekarang
kamu sudah bisa menggunakan aplikasi ini.
Cara pakainya yang paling sederhana yaitu salin sebuah teks, kemudian tempelkan pada kolom yang sudah tersedia.
Kamu juga bisa menambahkan beberapa efek dan pilihan bahasa yang bisa kamu pilih.
Aplikasi Narrator’s Voice dapat kamu gunakan pada perangkat Android yang bisa didapatkan melalui Play Store. Untuk penggunaannya sendiri, kamu bisa menggunakan aplikasi Narrator’s Voice ini dimana saja dan kapan saja yang
terpenting aplikasi sudah terpasang pada perangkat masing – masing.
Keunggulan Aplikasi Narrator’s Voice
Banyak pihak dari developer yang mengembangkan teknologi text to speech seperti ini. Para developer tersebut harus
menghadirkan inovasi –inovasi guna memberikan adanya keunggulan untuk menarik banyak pengguna aplikasi termasuk pada aplikasi Narrator’s Voice. Berikut beberapa keunggulan dari aplikasi Narrator’s Voice yang dapat kamu
rasakan:
• Keunggulan dari aplikasi ini yaitu adanya fitur tambahan efek khusus seperti gargle, chorus, echo dan reverb dan
sebagian dari efek tersebut dapat kamu gunakan secara offline.
• Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan adanya suara bawaan yang dapat dikonversikan menjadi audio
dengan file MP3 atau MP4.
• Tidak ketinggalan pula bahwa aplikasi tersebut dari suara naratornya dapat merekam sendiri dan menambahkan
efek suara sendiri.
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• Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengedit kecepatan, nada, dan volume. Sehingga, text to speech akan
tampil lebih baik.
Fitur – Fitur Utama Aplikasi Narrator’s Voice
Disini kamu akan menemukan berbagai fitur – fitur utama dari aplikasi Narrator’s Voice yang akan menarik perhatianmu. Berikut beberapa fitur – fitur utama dari aplikasi ini.
1 Fitur mengubah teks ke dalam file audio MP3 atau MP4, kemudian membagikan ke jejaring sosial. 2 Fitur membuka,
membuat, membaca, membagikan teks sebagai file audio. 3 Fitur efek suara 4 Fitur mendengarkan secara offline 5 Dan
fitur – fitur lainnya
Buat kamu yang ingin menggunakan aplikasi ini, kamu bisa secara langsung mendownload secara gratis pada Play
Store. Akan tetapi, jika kamu ingin menggunakan beberapa item di dalamnya harus melakukan pembelian terlebih
dahulu.
Sumber referensi: https://blogs.itb.ac.id/kmrg/cara-pakai-narrators-voice/
Sound of Text Sebut Nama dengan Suara Google
Pernah mendengar nada dering atau notifikasi WhatsApp yang menyebutkan nama pemiliknya sendiri? Jika iya,
pastinya kalian akan merasa nada dering tersebut sangat unik dan menarik dibandingkan dengan nada dering bawaan
ponsel. Penggunaan nada dering WhatsApp sebut nama sendiri saat ini banyak diminati oleh pengguna WhatsApp
karena selain unik, ternyata cara membuatnya juga cukup mudah. Dalam artikel ini akan dibahas cara membuat nada
dering WhatsApp sebut nama sendiri yang bisa kalian coba.
Cara Buat Nada Dering WhatsApp Sebut Nama dengan Sound of Text
Banyak situs yang menawarkan berbagai fitur untuk membuat nada dering sebut nama, salah satunya sound of text.
Sound of text menggunakan sistem text to speech atau ubah tulisan dalam bentuk suara sehingga kalian bisa membuat
nada dering sesuai dengan yang diinginkan.
1. Langkah 1: Pertama buka browser melalui perangkat yang kalian miliki bisa Hp atau PC.
2. Langkah 2: Kunjungi alamat situs soundoftext.com
3. Langkah 3: Setelah berhasil masuk ke situs tersebut, nanti akan muncul tampilan kolom text dan voice.
4. Langkah 4: Pada kolom text, kalian bisa inputkan teks yang akan kalian jadikan nada dering misalnya “Sofi, ada
telepon masuk”.
5. Langkah 5: Lalu, pada kolom voice bisa kalian pilih Indonesia atau pilih bahasa lain sesuai yang diinginkan.
6. Langkah 6: setelah semua kolom terisi, lanjutkan dengan klik Submit.
7. Langkah 7: Tunggu proses konversi text menjadi suara selesai.
8. Langkah 8: Setelah proses konversi selesai, kalian bisa klik play untuk mendengarkan.
9. Langkah 9: Jika sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan untuk klik download agar file tersimpan di perangkat yang
kalian gunakan.
10. Langkah 10: Selesai, kalian sudah bisa membuat nada dering sebut nama sendiri.

1.6. Penutup Panduan Suara Google
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Cara Buat Nada Dering WhatsApp Sebut Nama Dengan Voice of Text
Selain sound of text, kamu bisa membuat nada dering WhatsApp sebut nama melalui situs lainnya, misalnya voice of
text. Cara menggunakannya hampir sama dengan sound of text, kamu bisa ikuti langkah di bawah ini:
• Langkah 1: Pertama buka browser melalui perangkat yang kalian miliki bisa Hp atau PC.
• Langkah 2: Kunjungi situs Voice Of Text
• Langkah 3: Setelah berhasil masuk ke situs tersebut, kalian bisa tuliskan text yang akan digunakan sebagai nada
dering WhatsApp. Misalkan “Sofi, ada pesan masuk”, pada kolom text to speech.
• Langkah 4: Lalu, pada kolom voice bisa kalian pilih Indonesia atau pilih bahasa lain sesuai yang diinginkan.
• Langkah 5: Setelah semua kolom terisi, lanjutkan dengan klik convert to voice.
• Langkah 6: Tunggu proses konversi text menjadi suara selesai.
• Langkah 7: Setelah proses konversi selesai, kalian bisa klik play untuk mendengarkan.
• Langkah 8: Jika sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan untuk klik download agar file tersimpan di perangkat yang
kalian gunakan.
• Langkah 9: Selesai
Sumber: https://www.pelita.or.id/suara-nada-dering-wa-sebut-nama/
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