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PRAKATA 

 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Ta’ala, karena atas 

pertolonganNya semata, buku Panduan Aplikasi Simulasi Ujian 

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) versi 1.0 berbasis web ini dapat 

diselesaikan. HSK merupakan tes kemahiran bahasa Mandarin  

berstandar internasional. Tes ini  untuk menilai kemampuan 

penutur Tionghoa non-pribumi dalam menggunakan bahasa 

Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, akademik dan profesional 

mereka. Aplikasi ini merupakan hasil luaran penelitian  yang 

disetujui oleh Direktur Riset & Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

melalui skema Penelitian Terapan, berjudul Rancang Bangun 

Aplikasi  Sistem Manajemen Konten Bahasa Mandarin untuk 

Mendukung Standarisasi Ujian Hanyu Shuiping Kaoshi Berbasis 

Android. Penelitian direncanakan dalam waktu 3 tahun (2017 – 

2019). Berdasarkan tujuan penelitian pada tahun ke-dua,  telah 

dihasilkan  Aplikasi  Sistem Simulasi  untuk mendukung ujian HSK 

Berbasis web. Bersamaan dengan penerapan aplikasi tersebut, 

disusunlah buku panduannya untuk memudahkan  pengguna 

dalam mengoperasikannya secara online dan benar, melalui situs 

http://www.Uwika-mandarin.com. 
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Buku ini sebagai panduan bagi pengguna (user) baik yang belum 

maupun yang sudah terregistrasi oleh sistem. Pengguna yang belum 

terdaftar, haknya terbatas hanya untuk melihat materi penunjang 

ujian HSK. Sementara pengguna yang terdaftar memiliki hak akses 

untuk login ke sistem dan menggunakan modul aplikasi sesuai 

dengan perannya. Pengguna sebagai peserta ujian HSK tiruan dapat 

memilih modul-modul yang tersedia seperti materi, simulasi, histori 

atau laporan hasil simulasi ujian. Sedangkan pengguna kontributor 

memiliki hak akses untuk mengelola soal, bank soal ujian serta 

evaluasinya. Sementara seorang admin aplikasi berperan untuk 

mengelola user yang ada serta dapat mengakses semua modul yang 

tersedia. 

Aplikasi versi 1.0 ini masih terus ditingkatkan dari aspek 

keterandalan dan kontennya, sehingga tidak tertutup kemungkinan 

terdapat perbedaan tampilan fitur atau modul dalam halaman 

websitenya. Oleh karena itu, panduan ini juga akan terus 

disempurnakan berdasarkan perkembangan fitur layanan 

aplikasinya. Diharapkan buku panduan ini memberikan manfaat 

bagi pengguna terutama peserta ujian untuk menerapkan Aplikasi 

Simulai Ujian HSK.  

Surabaya, 6 Mei 2019 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Aplikasi Simulasi Ujian HSK online merupakan suatu aplikasi 

berbasis web untuk memberikan solusi berupa bantuan latihan 

ujian HSK tiruan untuk bahan persiapan menghadapi Ujian HSK 

yang sesungguhnya. Melalui aplikasi ini perserta ujian atau user 

yang terdaftar dalam sistem, dapat melakukan simulasi ujian untuk 

mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi ujian HSK sesuai 

dengan level yang diharapkan.  

Dalam fitur inti dari aplikasi ini, memungkinkan pengguna yang 

berperan sebagai kontributor atau admin untuk mengatur, menjalankan, 

dan memelihara materi dan  soal materi ujian HSK serta konten aplikasi 

tanpa pengetahuan pemrograman atau teknis yang diperlukan.   

Aplikasi ini dibangun dengan bahasa skrip web PHP dengan Yii 

Framework dan menggunakan server database MySQL yang cepat untuk 

menyimpan data. Kombinasi PHP dan MySQL memungkinkan aplikasi 

untuk berjalan di lingkungan server web apa pun yang mendukung. 
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Kebutuhan perangkat aplikasi 

 

Aplikasi  dapat diinstal di server web apa pun yang mendukung PHP 

yang terhubung ke database MySQL. Sebagaimana pada shared 

servers, dedicated servers, atau pada server lokal yang berjalan di 

sistem operasi Microsoft Windows , Linux, atau yang lainnya. Server 

web harus mendukung PHP baik sebagai modul atau mengizinkan 

eksekusi skrip CGI. Disarankan untuk menggunakan versi PHP 5 

terbaru di server web, untuk alasan kinerja dan keamanan aplikasi. 

Sementara untuk manajemen database, disarankan untuk 

menggunakan versi MySQL 5 terbaru di server database dan 

minimum diperlukan MySQL Versi 3.23. Kebutuhan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) untuk menjalankan 

aplikasi ditentukan spesifikasinya sesuai dengan standar minimal.  

Kebutuhan perangkat lunak sistem server atau cloud menurut 

arsitekturnya dan hardwarnya mencakup antara lain, 

 Sistem Operasi Microsoft Windows   

 Browser Javascript : Google Chrome, Mozilla Firefox , dll  

(disupport HTML5 dengan komponen Canvas, Audio dan Video 

Elements).  

 Web server : Apache server with PHP 5.4 (Xampp) 

 Database server with MySQL 5.7+ 



 11 

 Web Service 2.0 

 Support DAO (Data Access Object) 

 RAM dengan minimum 512MB tergantung kebutuhan konten 

data. 

 Mempunyai touch screen atau mouse. 

 Mempunyai Speaker atau dapat memainkan suara. 

 Konektivitas internet (512Kbps, direkomendasikan : 1~3Mbps) 

 Perangkat hardware komputer standar.  

  

Alamat akses aplikasi 

Aplikasi Simulasi Ujian Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) berbasis web 

dapat diakses oleh pengunjung (guest) atau pengguna yang sudah 

terdaftar dalam sistem. Pengguna terdaftar, bisa sebagai pengguna 

peserta ujian HSK, kontributor atau admin aplikasi. Alamat website 

dapat diakses pada bagian frontend dan backend. Bagi pengguna 

tamu, peserta ujian dan kontributor dapat mengakses website dengan 

menggunakan web browser (Mozilla Firefox, Google Chrom atau yang 

lainnya) melalui alamat http://www.uwika-

mandarin.com/frontend/web dan tidak diijinkan mengakses bagian 

backend. Sementara admin dapat mengakses bagian backend dengan 

alamat  http://www.uwika-mandarin.com/backend/web.   
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Fitur Aplikasi 

 

Aplikasi sistem Manajemen Konten Bahasa Mandarin untuk 

menunjang ujian HSK mencakup beberapa Modul atau fitur yang 

terdiri dari modul untuk pengunjung, pengguna peserta ujian, 

kontributor atau admin. Menu user tamu  (pengunjung) yang belum 

terdaftar, terdiri dari modul atau fitur-fitur berikut.  

 Beranda (home)  

 Materi 

 Artikel 

 Bantuan 

o Panduan Umum 

o Faq 

 Kontak 

 Signup 

 Login 

Sementara bagi pengguna yang sudah teregristrasi, ia 

mendapatkan fasilitas untuk mencoba ujian atau latihan simulasi 

HSK, sekaligus mendapatkan hasilnya.   

Sementara untuk kontributor dan admin, selain modul yang tersedia  

bagi user,  juga dapat mengakses modul untuk pengelolaan materi, 
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soal dan konten serta  profile pengguna. Manajemen materi, soal ujian 

dan konten pendukung tersedia pada modul berikut : 

 Manajemen (Admin dan Kontributor) 

o Materi 

 Kosa kata, mengelola kosa kata mandarin untuk setiap 

level 

 Reading, Writing, Speaking, mengelola materi mandarin 

setiap level berdasarkan kategori bacaan, percakapan dan 

tulisan bahasa Mandarin   

o Soal 

 Soal simulasi, Mengelola berbagai tipe soal berdasarkan 

level 1 sd 6 

 Bank Soal,mengelola data base soal berdasarkan level. 

o Konten 

 Carousel / Home Slider, mengelola tampilan carousel, 

dengan mengaktifkan atau menonaktifkan home slider. 

 Artikel, mengelola artikel atau berita terkait dengan 

materi bahasa mandarin dan ujian HSK 

 Faq, mengelola pertanyaan dan jawaban user 

 Account 

o Edit Profil, mengelola profile user 

o Logout, keluar dari aplikasi 
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Selain modul tersebut di atas, seorang admin memiliki hak akses 

modul user untuk mengelola pengguna aplikasi, modul tema untuk 

membuat tema percakapan bahasa Mandarin dan modul hasil  hasil 

simulasi untuk mencetak hasil simulasi ujian HSK pengguna. 
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BAB II 

User Tool (Frontend) 

Pengguna Aplikasi 

Pengguna aplikasi dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu user 

yang belum terdaftar dan yang sudah terregistrasi. User aplikasi  

berhak akses ke sistem terdiri dari Admin, Kontributor dan user 

peserta ujian yang sudah terdaftar disamping juga pengunjung tamu. 

Peran dari setiap user dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah. 

Tabel 2.1 Peranan pengguna dan kebutuhan pengguna aplikasi 

No. Pengguna Peran  Kebutuhan 

1 Admin  

Pengelola atau 

Administator aplikasi 

yang berhak untuk 

mengakses setiap 

modul aplikasi. 

Mengelola profil user 

lainnya serta  konten HSK, 

tema, paket & Bank soal 

HSK, artikel, faq, Home 

slider 

2 Kontributor Penyedia materi dan 

layanan ujian HSK  

Mengelola materi & ujian 

HSK, paket & Bank soal, 

simu lasi ujian HSK 

3 
User / peserta 

ujian 

Peserta  terdaftar 

berhak atas simula si 

ujian HSK tiruan dan 

peserta pengunjung 

hanya bisa melihat 

materinya 

Melakukan registrasi, 

mendapat materi & ujian 

HSK, serta memperoleh 

hasil & histori simulasi 

ujian HSK tiruan. 
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Menu Utama 

Aplikasi Simulasi Ujian HSK, dapat diakses lewat browser, seperti 

Google Chrome, Mozilla Firefox atau yang lainnya.  Halaman menu 

utama dapat diakses secara online melalui situs  http://uwika-

mandarin.com. Tampilan menu utama seperti yang terlihat pada 

Gambar  1 sebagimana yang diakses oleh user biasa yang belum 

terdaftar dan  belum memiliki hak akses masuk ke sistem. 

 

Gambar 1. Tampilan menu utama untuk pengguna 

 

Modul aplikasi pada bagian frontend, terdiri dari home (beranda), 

Materi, Artikel, Bantuan Kontak, Sign Up dan login. Bagi user biasa 

(tamu) dapat memperoleh informasi mengenai materi atau bahan 

ujian HSK yang disediakan pada modul materi atau menelurusi 

http://uwika-mandarin.com/
http://uwika-mandarin.com/
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informasi tentang artikel atau berita yang terkait dengan aplikasi. 

Materi yang disediakan mencakup materi kosa kata, reading,speaking 

dan writing bahasa Mandarin. Lebih lanjut mengenai materi ujian 

akan dijelaskan untuk user yang sudah terdaftar.  Modul-modul 

aplikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Sign Up User 

Modul sign up merupakan proses untuk mendaftar bagi user biasa 

(tamu) untuk mendapatkan fasilitas utama aplikasi seperti halnya 

mencoba simulasi ujian HSK dan laporan hasil evaluasinya. 

Tahapan proses sign up sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Klik tombol sign up pada menu di atas untuk membuat akun 

sebagai user, akan ditampilkan form sign up seperti pada 

gambar 2.  

3. Isi data pada field-field yang sudah disediakan, yang terdiri 

dari : 

a. name : Nama user  

b. username : nama user yang digunakan untuk login ke 

sistem 

c. email : Nama email user 

d. password : Nama password  
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Username dan password nantinya digunakan untuk login ke 

sistem. Semua data harus diisi, tidak boleh kosong (blank). 

Nama email harus valid, jika tidak maka sistem akan menolak. 

 

Gambar 2 menu identfikasi data user 

4. Setelah selesai mengisi data dengan benar, kemudian klik 

tombol SIGN UP. 

5. Kemudian konfirmasi email yang digunakan untuk membuat 

akun. Jika tidak dilakukan konfirmasi, maka user tidak akan 

bisa login. Untuk melakukan konfirmasi, buka email dan lihat 

email yang dikirimkan oleh admin website belajar mandarin 

(dengan email : michellex230@gmail.com). Klik link yang ada 

dalam pesan tersebut dan akun anda sudah dapat digunakan 

untuk login. 

 

mailto:michellex230@gmail.com
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Sign Up Kontributor 

User kontributor berperan untuk menyediakan bahan dan materi 

soal ujian serta mengevaluasi hasil simulasi ujian HSK. Tahapan 

proses sign up kontributor dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Geser halaman website ke bawah dan tekan tombol Daftar 

Disini dari menu home, akan ditampilkan form seperti pada 

gambar 3. 

3. Isi data pada field-field yang sudah disediakan seperti data  

user biasa, yang terdiri dari name , username, email dan 

password. Username dan password nantinya digunakan untuk 

login kontributor ke sistem. Semua data harus diisi, tidak boleh 

kosong (blank). Nama email harus valid, jika tidak maka sistem 

akan menolak. 

4. Tekan tombol Signup. 

5. Konfirmasi lewat email seperti halnya proses signup user. 
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Gambar 3. Form Signup kontributor 

 

 

Login 

Setelah berhasil membuat akun dan berhasil melakukan konfirmasi 

lewat emal, anda dapat melakukan login dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Kemudian klik menu login, akan ditampilkan form login 

seperti pada gambar 4. 

3. Isi field-field yang disediakan,  

a. Username : nama user yang digunakan masuk sistem 

b. Password : nama passwordnya. 



 21 

jika kedua informasi ini salah mengisinya maka akan 

muncul pesan peringatan salah username atau 

passwordnya (Incorrect username or password.) pada saat 

login. 

c. Remember Me : Jika di Centang, untuk mengingat 

informasi tersebut. 

Namun demikian jika tidak mengingat passwordnya 

maka  dapat di reset dengan menekan pesan reset It, 

akan ditampilkan form permintaan email untuk 

pergantian password seperti terlihat pada gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Permintaan email untuk menggantikan password 

4. Klik tombol login, setelah informasi tersebut valid. 
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Gambar 5. Menu login 

 

Setelah berhasil proses login, user akan melihat tampilan menu 

utama user sebagaimana yang terlihat pada gambar 6. User dapat 

memilih modul yang diinginkan seperti modul Materi, Artikel, 

Bantuan, Kontak, Simulasi dan History Simulasi atau mengedit 

profilenya. Berikut akan dijelaskan modul-modul yang 

berhubungan dengan pengguna peserta ujian. 
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Gambar 6. Menu utama user terdaftar 

Modul Materi 

Materi pembelajaran bahasa Mandarin untuk mendukung bahan 

ujian HSK dapat dilihat oleh user tamu atau user yang sudah 

terdaftar. Untuk melihat materi pembelajaran, user dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 

3. Klik modul materi. 

4. Pilih pembelajaran yang diinginkan (Kosakata, Reading, 

Speaking, atau Writing), seperti pada gambar 7. 
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Gambar 7. Menu pilihan materi 

 

5. Pada materi kosakata, anda dapat memilih level kosakata dan 

tema pembelajaran kosakata yang ingin anda pelajari. Pada 

speaking, anda dapat memilih materi speaking yang 

diinginkan. Pada materi reading, anda dapat melihat 

percakapan yang anda inginkan dengan memilih tema 

pembelajaran dan kemudian memilih judul percakapan. 

Untuk materi writing, anda dapat langsung memilih materi 

yang anda ingin baca. 

 

 

Materi Kosa Kata 

Melihat materi kosa kata, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Pilih modul materi dan kosakata, akan ditampilkan menu 

materi kosa kata seperti pada gambar 8.  
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2. Pilih level 1 – 6, untuk menampilkan materi kosa kata yang 

terkait dengan level ujian HSK. Deskripsi kosa kata Mandarin 

mencakup : 

a. Huruf  Hanzi  

b. Huruf Pinyin 

c. Arti kosa kata 

d. Kategori kata  

e. Level HSK yang sesuai dengan kosa kata tersebut.   

Kosa kata yang ditampilkan pada setiap level, terkait dengan 

bacaan percakapan pelajaran (reading) bahasa Mandarin dan 

tema pembelajaran. Seperti yang terlihat pada gambar 9, dapat 

dipilih tema : Nin Guixing untuk level-1, akan ditampilkan 

semua kosa kata level-1 yang terkandung dalam percakapan Nin 

Guixing.  

3. Selain menampilkan kosa kata melalui link level dan tema 

pembelajaran, dapat dilakukan dengan cara mencari kosa kata 

yang diinginkan melalui icon Cari : . 

a. Pencarian kosa kata dengan memasukkan kata kunci kosa 

kata yang diinginkan, kemudian tekan tombol icon Cari, 

maka akan ditampilkan semua kosa kata yang sesuai dengan 

kata kuncinya atau setara dengannya.   
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b. Kosa kata yang ditampilkan disertai dengan file suara untuk 

melafalkan bacaan kosa kata tersebut. Untuk memahami 

bacaannya, dapat di klik icon cara baca kosa katanya. 

 

Gambar 8. Materi Kosa Kata 

 

 

Gambar 9. Tampilan materi kosa kata sesuai dengan tema 

pembelajaran dan pelajaran percakapan bahasa Mandarin 
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Materi Bacaan (Reading) 

Melihat materi reading, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Pilih modul materi dan Reading, akan ditampilkan menu materi 

Reading seperti pada gambar 10.  Materi bacaan dalam aplikasi 

termuat dalam beberapa pelajaran. Pada kolom pertama sebelah 

kiri, menyajikan tema pembelajaran yang terdiri dari pelajaran 

dan bacaan percakapan yang terkandung didalamnya. Setiap 

pelajaran terdiri dari 1 atau 2 bacaan percakapan Mandarin. 

Kolom kedua yang berada ditengah halaman, menyajikan materi 

bacaan percakapan dari suatu pelajaran. Sebagaimana pada 

gambar 9, menampilkan materi pelajaran 1 dan bacaa percakapan 

1 dari tema pembelajaran Nin Guixing. Sedangkan kolom ketiga 

dibagian kanan memuat materi kosa kata yang terkait dengan 

bacaan percakapan tersebut. 
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Gambar 10. Materi Reading 

 

Materi Pengucapan (Speaking) 

Materi speaking ini meliputi cara pengucapan pinyin, nada dan 

perubahan nada. Melihat materi speaking, dengan langkah sebagai 

berikut : 

1. Pilih modul materi dan speaking, akan ditampilkan menu 

materi speaking seperti pada gambar 11.   

2. Memulai lihat materi pembelajaran, dengan mengklik salah 

satu judul pada kolom sebelah kiri. Sebagaimana pada gambar 

12, menampilkan materi Fonetik Part 1, yang terdiri dari 

struktur kota, konsonan,vokal dan nada bahasa Mandarin. 

Pada materi fonetik ini, juga disediakan link file audio untuk 
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pengucapan lafal konsonan dan vokal mandarin sebagimana 

dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 11. Materi Speaking 

 

 

Gambar 12. Materi Fonetik Part 1 
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Gambar 13 Materi format audio bacaan lafal konsonan dan vokal 

mandarin 

 

Materi Tulisan (Writing) 

Materi penulisan bahasa Mandarin dalam aplikasi ini meliputi 

materi tata bahasa dalam bahasa Mandarin.  User yang ingin melihat 

materi writing, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Pilih modul materi dan writing, akan ditampilkan menu 

materi writing  seperti pada gambar 14.   

2. Memulai lihat materi pembelajaran, dengan mengklik salah 

satu judul pada kolom sebelah kiri. Sebagaimana pada gambar 

15, menampilkan materi Bagaimana Menyatakan Waktu yang 

terdiri dari waktu dan hari-hari tertentu serta contoh 

penggunaannya.  
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Gambar 14. Materi Writing 

 

 

Gambar 15. Materi Bagaimana Menyatakan Waktu 
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Modul Artikel 

Modul ini memberikan fasilitas bagi user untuk melihat artikel yang 

dibuat oleh admin atau kontributor bahasa Mandarin terkait dengan 

materi dan bahan ujian HSK. Melihat materi artikel atau berita bagi 

user, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 

3. Klik : Modul Artikel, dan akan ditampilkan materi seperti 

pada gambar 16. 

 

 

Gambar 16. Materi Artikel Bahasa Mandarin 
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Modul Bantuan 

Bantuan aplikasi untuk user terdiri dari Panduan Umum dan FAQ. 

Melihat bantuan berupa panduan umum untuk user, dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 

3. Klik modul Bantuan  Panduan Umum, dan akan 

ditampilkan menu bantuan sebagaimana yang terlihat pada 

gambar 17. 

 

Gambar 17. Menu bantuan panduan pengguna (User Guide) 

 

4. Klik tombol Download User Guide, untuk mengetahui 

informasi lebih luas tentang penggunaan aplikasi ini. File 

materi  panduan berupa dokumen word. Disamping buku 
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panduan, user dapat melihat daftar tanya yang sering 

dimunculkan user dan jawaban atas pertanyaan tersebut oleh 

admin (FAQ). Daftar ini dapat dilihat dengan mengklik 

Bantuan  FAQ, akan ditampilkan daftar FAQ seperti pada 

gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Daftar FAQ 

Modul Kontak 

Apabila user membutuhkan informasi atau solusi terkait dengan 

aplikasi, maka user dapat memanfaatkan modul kontak. Melihat 

form kontak, mengisi informasinya dan mengirimkannya keadmin 

dilakukan dengan sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 
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3. Klik Modul Kontak, akan ditampilkan form kontak seperti 

yang terlihat pada gambar 19.  Form tersebut berisi field-field 

yang terdiri dari : 

a. Name : Tuliskan nama user 

b. Email : Tuliskan Nama email user 

c. Subject : Tuliskan Pokok permasalahan yang perlu 

ditanyakan 

d. Body : Tuliskan informasi dan permasalahan yang 

diperlukan untuk mendapatkan solusinya dari pihak 

adminn atau kontributor. 

e. Verification code : Tuliskan kode verifikasi sesuai dengan 

petunjuk kode yang diberikan. 

4. Tekan tombol submit 

 

Gambar 19. Form kontak 
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Modul Simulasi 

Modul ini merupakan fasilitas bagi pengguna ujian yang sudah 

terdaftar sistem. Langkah-langkah untuk mengikuti simulasi, adalah 

sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 

3.  Pilih modul Simulasi, akan ditampilkan menu simulasi 

ujian HSK seperti pada gambar 20. Pada gambar terlihat tabel 

paket simulasi yang terdiri dari No. Paket, Nama Paket, 

Deskripsi, durasi ujian, tingkat  dan tombol untuk memulai 

ujian yang akan dipilih. 

4.  Klik tombol start (►) pada paket yang diinginkan, pada kolom 

paling kanan dari paket yang akan dikerjakan untuk simulasi 

ujian HSK. Sebagai contoh misalkan, user mengklik kode paket 

soal H3001 untuk ujian HSK level-3, seperti yang ditampilkan 

pada gambar 21.  
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Gambar 20. Menu Paket Simulasi 

 

5. Kemudian akan dtampilkan soal-soal H3001, yang mencakup 

komponen ujian listening, reading dan writing. Peserta dapat 

menjawab pertanyaan soal-soal ujian HSK tiruan yang berupa 

soal pilihan ganda, esai atau ujian penulisan bahasa 

Mandarin sampai selesai. Peserta ujian tidak dapat melihat 

soal kembali jika sudah menekan tombol untuk lanjut soal 

atau selesai. Untuk soal writing, dapat diisi dengan mengisikan 

hanzi. Penulisan hanzi diperlukan untuk mengganti input 

bahasa, yang dapat dilihat pada bahasan lebih lanjut. 
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Gambar 21. Proses ujian simulai 

 

6. Setelah selesai akan keluar halaman yang menampilkan total 

score yang dicapai user. 

 

 

Modul History Simulasi 

Modul ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil simulasi 

ujian yang telah dilakukaan peserta. Beberapa langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 
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3. Pilih modul History Simulasi, akan ditampilkan menu history 

simulasi ujian HSK seperti pada gambar 22.  

4. Cetak hasil simulasi dengan memilih icon cetak (  ). Sebagai 

ilustrasi pilih level3 dan cetak hasil simulasi user meli, seperti 

yang terlihat pada gambar 23. 

 

 

Gambar 22. Menu History Simulasi 
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Gambar 23. Hasil Simulasi user 

 

 

Modul Account  

Modul ini merupakan fasilitas bagi pengguna yang ingin melakukan 

Edit Profile atau keluar (logout) dari sistem.  

 

Edit Profile 

Modul edit profile untuk melakukan perbaikan data awal user yang 

sebelumnya sudah di masukkan ke sistem lewat proses pendaftaran. 

Perbaikan untuk melengkapi identitas user berkaitan dengan 

kemampuan bahasa Mandarin peserta ujian dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Buka website aplikasi (uwika-mandarin.com/frontend/web). 

2. Login dengan username dan password yang valid. 

3. Klik Modul Account dan pilih Edit Profile, akan ditampilkan 

menunya sebagaimana terlihat pada gambar 24. Form tersebut 

berisi field-field tambahan selain data awal yang terdiri : 

a. Username : nama username 

b. Password : nama password Email : email user ybs 

c. Name : nama user ybs 

Field data tambahan yang perlu diisi adalah sebagai 

berikut : 

d. Photo  : Tekan tombol Browse, untuk menambahkan 

(mengunggah) file photo identitas yang nantinya digunakan 

dalam pencetakan laporan (sertifikat) hasil ujian. 

e. Role : Peran user ybs, dengan tekan tombol Scrool () Pilih 

apakah pengguna sebagai peserta ujian, admin atau 

kontributor.  

f. Tingkat Belajar Mandarin : dengan tekan tombol Scrool () 

Pilih 1 – 8.  Pilihan ini Bisa untuk mahasiswa semester 1 

– 8, atau untuk siswa dengan pilihan Kelas : 1 – 3 

tergantung dari status pengguna peserta ujian. 

g. Lama Belajar Mandarin : Pilih apakah : < 1 th, 1 – 3 th, 

atau > 3 th. 
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h. Word per menit : Jumlah kata (kosa kata) Bahasa Mandarin 

yang mampu di baca pengguna dalam kurun waktu 1 menit. 

Pilih : < 146 , 146 – 166 , atau > 166 

i. Kosakata : Jumlah kota yang mampu dihafal dan di 

ketahui pada saat pengguna melakukan simulasi ujian. 

Pilih : < 600, 600 = 2500 , atau > 2500 kosa kata.    

4. Tekan Tombol Submit, setelah mengisi data tambahan, maka 

akan keluar pesan Data user telah diupdate ! 

Logout 

Selain edit profile dari modul account, pengguna dapat keluar sistem 

dengan memilih fitur logout (nama user) untuk kembali ke menu 

utama. 

 

Gambar 24 Menu update data profile user 
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BAB III 

Administration Tool (Backend) 

 

Manajemen Konten 

Administrator aplikasi atau admin berperan dalam pengelolaan 

tema, materi, konten dan pengguna. Tampilan (screenshot) untuk 

admin yang berperan mengelola materi dan user dapat dilihat pada 

Gambar 25. yang dapat diakses lewat situs http://uwika-

mandarin.com/backend/web/. Administration Tool digunakan 

untuk  menampilkan modul-modul pengelolaan user dan ujian yang 

mencakup manajemen user , tema, dsb.  Administration Tool 

diproteksi melalui mekanisme login, sehingga  untuk masuk ke 

aplikasi  hanya diijinkan bagi  administrators yang sudah 

terverifikasi untuk login dan mengelola modul-modul yang terkait 

ujian HSK.   

 

http://uwika-mandarin.com/backend/web/
http://uwika-mandarin.com/backend/web/
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Gambar 25. Tampilan menu utama untuk admin 

Modul User  

Pada halaman menu admin,  seorang administrator aplikasi dapat 

mengelola pengguna aplikasi seperti user peserta ujian dan 

kontributor materi ujian. Pengelolaan user dibawah admin melalui 

proses : admin  User , dan ditampilkan menu seperti pada gambar 

26. 
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Gambar 26. Menu pengelolaan user 

 

Tambah User 

Tekan tombol Tambah User, untuk menambah user baru yang dapat 

berperan sebagai admin, peserta ujian atau kontributor bahan dan 

soal ujian HSK. Selanjutnya akan ditampilkan form menu tambah 

user sebagaimana yang terlihat pada gambar 27. Seorang admin 

dapat menambah user sesuai kebutuhan dengan mengisi field dari 

form menu yang telah disediakan. 

a. name : Nama user  

b. username : nama user yang digunakan untuk login ke sistem 

c. email : Nama email user   

d. password : Nama password  
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Gambar 27. Tampilan menu tambah user atau pembuatan user 

baru 

 

 Username, nama user yang digunakan untuk akses aplikasi 

 Password, nama password yang digunakan untuk login 

aplikasi 

 Email, nama email aktif yang digunakan user 

 Name, nama identitas user 

 Role (Pilihan peran sebagai : Admin, User, Kontributor) 

 Tingkat Belajar Mandarin (Pilihan : 1,2,3,...,8) 

 Lama Belajar Mandarin (Pilihan : 1 th, 1 – 3 th, > 3th) 

 Words per minute (Kecepatan membaca kata per menit dengan 

pilihan : < 146, 146 – 166, > 166) 
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 Kosa kata (Penguasaan jumlah kosakata dengan pilihan : < 

600, 600 – 2500, > 2500) 

 

View, Update dan Delete  User (  ) 

Admin dapat menampilkan data user (View) , merevisi (Update) atau 

menghapusnya (delete) sesuai kebutuhan, dengan menekan gambar 

mata, pensil, atau tong sampah pada kolom sebelah kanan seperti 

yang terihat pada gambar 26. Misalkan menampilkan data user 

(contoh data Aliyanta), dilakukan dengan tekan tombol View  seperti 

gambar 28, dan untuk merevisinya tekan tombol Update datanya 

seperti pada gambar 29. 

 

 

Gambar 28. View data user 
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Gambar 29. Update data user 

 

Setelah dilakukan perubahan, tekan tombol Ubah Data. Jika 

berhasil akan ditampilkan pesan Data User telah diperbarui. 

Sedangkan untuk menghapus data dilakukan dengan tekan tombol 

gambar icon delete. Namun demikian sebelum proses penghapusan 

data user dilakukan, di layar akan muncul pesan peringatan, 

Apakah anda yakin untuk menghapus data ini (Are you sure you 

want to delete this item) ? OK atau Cancel. Seperti yang terlihat pada 

gambar 30.  Jika admin yakin untuk menghapus data tersebut tekan 

tombol OK, jika tidak bisa ditekan tombol Cancel (batal). 
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Gambar 30. Pesan peringatan untuk proses penghapusan data user 

Modul Tema 

Admin dapat mengelola tema pembelajaran sesuai kebutuhan yang 

dapat dilihat pada modul tema lewat : admin (backend)  Tema , 

seperti yang terlihat pada 31. 

 

 

Gambar 31. Menu perawatan tema 
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Tambah Tema 

Tekan tombol Tambah Tema, untuk menambah tema baru terkait 

dengan pembelajaran bahasa Mandarin. Akan ditampilkan form 

untuk menambah tema baru seperti pada gambar 32. Isikan tema 

yang sesuai kemudian tekan Tambah Tema. 

 

Gambar 32. Form penambahan tema baru 

 

View, Update dan Delete 

Melihat, revisi dan menghapus tema dapat dilakukan sebagaimana 

proses perawatan user. Tekan tombol view, Update atau delete tema 

(gambar icon pada kolom sebelah kanan dari gambar 31) sesuai 

dengan kebutuhan. 

Modul Materi 

Admin juga berperan untuk mengelola materi atau konten soal ujian 

HSK. Manajemen materi diproses lewat : Admin (Backend)  Materi, 

dengan pilihan modul : 

 Materi Kosa Kata 

 Materi Reading, Speaking, Writing 
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Materi kosakata 

Pilih materi kosakata, dan ditampilkan menu materinya dan 

melihat detil salah satu kosa kata (ni) dengan tekan view (gambar 

mata)  seperti nampak pada gambar 33a dan 33b. 

 

 

Gambar 33a. Form menu materi kosakata 
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Gambar 33b. Detil materi kosakata 

 

Tambah Kosakata 

Tekan tombol kosakata, untuk menambah materi kosakata Mandarin 

bahan ujian sesuai tingkatan HSK, seperti yang terlihat pada gambar 

34. Selanjutnya isikan field kosakata yang diinginkan sesuai : 

 tema pembelajaran yang sudah ditentukan  

 huruf Hanzi 

 Huruf pinyin 

 Arti kosakata (bahasa Indonesia) 

 Kategori (kata benda, kata kerja, subyek, predikat dsb) 

 Cara baca dengan upload file mp3 

 Tingkat HSK nya 
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 Setelah semua data kosakata diisi dengan benar, tekan tombol 

Tambah Kosakata 

 

 

Gambar 34. Form menu tambah kosakata 

 

Materi Reading, Speaking, Writing 

Piliha materinya lewat : Admin (backend)  Materi  Reading, 

Speaking, Writing, akan ditampilkan menu  seperti gambar 35. 
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Gambar 35. Form menu tambah materi Reading, Speaking, Writing 

 

Tambah Materi  

Tekan tombol Tambah Materi, untuk menambah materi  Mandarin 

baru untuk kategori Reading, Speaking, atau Writing.  Sebelum 

mengisi konten materi bahan ujian isikan field materi  yang 

diinginkan seperti yang terlihat pada gambar 36 : 

 Judul materi 

 Kategori (Reading, Speaking, atau Writing) 

 Tema pembelajaran yang sudah ditentukan  

 Tulislah materi yang diinginkan di area yang disediakan. 

Dalam penulisan teks materi, bisa menggunakan bantuan 

pengolaah kata, seperti huruf tebal, italic, menambah gambar 

(image),  dsb pada toolsbar. 
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 Tekan Tombol Tambah Materi 

 

 

Gambar 36 Form Menu penulisan Materi Reading, Speaking, atau 

Writing 

 

Apabila materi berhasil ditambahkan maka akan muncul pesan 

pemberitahuan data materi berhasil ditambahkan. 

 

View, Update dan Delete 

Melihat, revisi dan menghapus materi kosakata atau materi Reading, 

Speaking, atau Writing dapat dilakukan sebagaimana proses 

perawatan user. Tekan tombol view, Update atau delete tema (gambar 

icon pada kolom sebelah kanan dari gambar 35) sesuai dengan 

kebutuhan. Seperti halnya proses revisi materi writing tentang 
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Adverbial yang terlihat pada gambar 37, melalui : Admin (backend) 

 Materi  Update adverbial. 

 

Gambar 37. Form menu untuk revisi (Update) materi Writing 

Apabila materi berhasil diperbarui, maka akan muncul pesan 

pemberitahuan Data materi berhasil diperbarui. 

Sementara untuk menghapus materi, sebelum proses dieksekusi 

dengan menekan tombol delete, akan ditampilkan dialog 

konfirmasi. Jika data materi ingin dihapus, maka pada dialog 

konfirmasi klik tombol OK. Namun jika ingin membatalkan 

penghapusan klik tombol Cancel. 

Modul Soal Simulasi 
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Modul ini, dijalankan lewat Admin (backend)  Soal Simulasi, dan 

ditampilkan menu seperti pada gambar 38. Paket soal yang telah 

dibuat akan ditampilkan di layar sesuai dengan kode, tingkat, waktu 

ujian dan deskripsi ujian tersebut. Pada gambar tersebut, di kolom 

sebelah kanan juga tersedia gambar icon untuk melakukan proses 

view, manage soal, update atau delete soal.  

 

Gambar 38 Form view modul Paket Soal Simulasi 

 

Tambah Paket 

Menambah paket soal simulasi, dengan menekan tombol Tambah 

Paket, dan ditampilkan menu tambah paket seperti pada gambar 39. 

Selanjutnya dapat diisikan field paket  yang diinginkan dengan 

menuliskan : 

 No. Paket 
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 Nama Paket 

 Tingkat (pilih 1 sd 6) 

 Durasi 

 Deskripsi 

 Tekan Tombol Tambah Paket 

 

 

Gambar 39 Form Menu Tambah Paket Soal Simulasi 

 

View, Manage Soal, Update dan Delete 

Melihat, mengelola soal, revisi dan menghapus paket soal dapat 

dilakukan sebagaimana proses perawatan user. Tekan tombol View, 

Manage soal, Update atau delete paket (gambar icon pada kolom 

sebelah kanan dari gambar 38) sesuai dengan kebutuhan. Seperti 

halnya proses revisi materi paket soal H10004 yang terlihat pada 
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gambar 40, melalui : Admin (backend)   Materi  Update H10004. 

Pada form ini memuat data rincian paket saja, seperti nama paket, 

durasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal, tingkat, dan deskripsi 

dari paket tersebut yang dapat diubah. Setelah proses revisi paket 

diisikan oleh admin atau kontributor, tekan tombol Ubah Paket. 

Apabila berhasil akan ditampilkan pesan Data paket berhasil 

diperbarui. 

Proses hapus (delete) paket soal simulai, dilakukan dengan menekan 

tombol icon delete yang ada pada kolom paling kanan gambar 38. 

Selanjutnya akan muncul pesan peringatan  : Are you sure you want 

to delete this item? Tekan tombol Ok jika jadi dihapus atau Cancel , 

jika batal. 

 

Gambar 40 Form menu revisi paket soal 
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Proses manage soal, dilakukan dengan menekan Tombol manage soal 

akan menampilkan detail paket soal beserta soal-soal untuk paket 

tersebut. Pada form ini, dapat dilakukan penambahan soal yang 

dibutuhkan dalam paket soal misalkan untuk paket soal H40001, 

seperti terlihat pada gambar 41. 

 

Gambar 41. Form manage soal paket simulasi 

Tambah Soal 

Untuk menambahkan soal pada paket, dapat dilakukan dengan 

mengakses menu manage soal dari halaman view. Misalkan pada soal 

H40001 pada halaman tersebut, ditekan tombol tambah soal maka 

akan muncul dialog seperti gambar 42. 
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Gambar 42. Form pembuatan soal paket 

Buat Soal Baru 

Pada gambar 42, untuk menambah soal baru pada paket H40001, 

dengan jika dipilih tombol Buat Baru, dan ditampilkan form seperti 

pad gambar 43. Namun jika dipilih tombol Pilih dari Bank Soal, 

maka akan ditampilkn form seperti pada gambar 44. 

 

Gambar 43. Form pembuatan soal baru 

 

 

Gambar 44. Menu pilih soal dari bank soal 
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Tambah File Listening 

Di samping menambah soal, admin atau kontributor dapat 

menambahkan file listening pada paket soal. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengakses menu manage soal dari halaman view 

dan  tekan tombol tambah file listening. Selanjutnya akan  muncul 

menu dialog seperti gambar 45. 

 

Gambar 45 Dialog Upload File Listening 

Admin atau kontributor dapat menekan tombol Choose File untuk 

memilih file yang akan digunakan. Kemudian tekan tombol start 

upload untuk mengupload file yang telah dipilih. 

 

Modul Bank Soal 

 

Modul ini, dijalankan lewat Admin (backend)  Bank Soal dan 

ditampilkan (view)  menu seperti pada gambar 46. Informasi 

mengenai soal, tipe soal, level dan jawaban soal yang telah dibuat 

akan ditampilkan di layar dan dapat di revisi atau dihapus sesuai 
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kebutuhan. Pada gambar tersebut, di kolom sebelah kanan juga 

tersedia gambar icon untuk melakukan proses view, update atau 

delete soal. Detil soal (misal no. 2 bank soal) dapat dilihat pada 

gambar 47. 

 

 

Gambar 46 Form menu view bank soal 
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Gambar 47. Form view Detil soal dari  bank soal 

Tambah Soal 

Menambah soal pada bank soal dilakukan dengan menekan tombol 

Tambah Soal. Selanjutnya akan ditampilkan menu untuk 

menambah soal sesuai tipe soal yang diinginkan, seperti pada gambar 

48.   
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Gambar 48 Form menu tambah soal pada bank soal 

 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 Pada tipe soal : (pilihlah : pilihan ganda, jawaban tepat, 

isian atau Menulis kalimat / Essay) 

 Tingkat : (Pilih 1 sd 6) 

 Soal : Tuliskan soal yang diinginkan sesuai dengan tipe 

soalnya. 

 Gambar soal :  Unggah (Upload) file gambar yang terkait 

dengan soalnya, jika membutuhkan gambar dengan menekan 

tombol Choose file 

 Jawaban Benar : Masukkan jawaban yang benar pada form 

ini  atau Gambar benar, jika jawabannya berupa gambar 
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dengan mengunggah file jawaban yang sesuai dengan 

menekan tombol Choose file. 

 Tekan tombol +Pilihan Jawaban 

o Pilihan Jawaban 1 : Pilihan A berupa teks atau 

gambar pilihan A, yang mesti di unggah dengan 

menekan tombol Choose File. 

 Tekan tombol +Pilihan Jawaban, untuk pilihan Jawaban 2 

(Pilihan B), seperti proses pilihan A dst. 

 Selanjutnya tekan tombol Tambah Soal, seperti yang terlihat 

pada gambar 49. dan ditampilkan pesan data soal 

ditambahkan 

 

Gambar 49. Form pembuatan soal dan jawaban soalnya 
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View, Update dan Delete Soal Pada Bank Soal 

Melihat,  revisi dan menghapus soal pada bank soal dapat dilakukan 

sebagaimana proses perawatan paket soal. Tekan tombol View, Update 

atau delete soal (gambar icon pada kolom sebelah kanan dari gambar 

46) sesuai dengan kebutuhan.  

Misalkan update soal 1 yang sudah ada pada list bank soal. Lakukan 

proses Admin (backend) Materi  Update 1,  seperti terlihat pada 

gambar 50 a) dan b). Setelah proses revisi soal diisikan, tekan tombol 

Ubah Soal untuk menyimpan perubahan soal pada database. Jika 

berhasil akan ditampilkan pesan Data soal berhasil diupdate. 

 

Sedangkan proses hapus (delete) item soal pada bank soal, lebih 

mudah, yakni tinggal dipilih item soal yang ingin dihapus, 

kemudian tekan tombol icon delete.  Selanjutnya akan muncul pesan 

peringatan  : Are you sure you want to delete this item? Tekan tombol 

Ok jika jadi dihapus atau Cancel jika dibatalkan. 
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Gambar 50 a) Form revisi soal 

 

Gambar 50 b) Form revisi soal 
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Modul Hasil Simulasi 

Modul ini, dijalankan lewat Admin (Backend)  Hasil Simulasi dan 

ditampilkan menu seperti pada gambar 51. Laporan hasil ujian 

tiruan HSK yang dicapai oleh peserta ujian atau user dapat dilihat 

atau dicetak. Untuk melihat informasi hasil evaluasi ujian HSK, 

arahkan hand cursor pada tombol View di kolom paling kanan 

gambar 51. Sebagai contoh melihat hasil evaluasi dari user dengan 

ID 63, dapat dilihat pada gambar 52. Sementara untuk mencetak 

hasilnya, dapat dilakukan dengan menekan tombol icon Cetak 

Sertifikat dari kolom paling kanan dan hasilnya seperti halnya 

gambar 53. 

 

Gambar 51 : Form menu hasil simulasi ujian HSK 
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Gambar 52 : Tampilan hasil simulasi user 

 

 

 

Gambar 53 Hasil simulasi peserta ujian tiruan HSK 
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Modul Konten 

Modul konten menampilkan pilihan menu untuk melihat konten 

Carousel / Home Slider, Artikel dan FAQ.  

Konten Carousel / Home Slider 

Konten Carousel, ditampilkan lewat Admin (Backend)  Konten  

Carousel / Home Slider, dan ditampilkan menunya sebagaimana 

gambar 54.  

 

Gambar 54 : Form menu Carousel 

Pembuatan Carousel 

Langkah-langkah sebagai berikut 

1. Pada gambar 54, Tekan tombol Create Carousel, akan 

ditampilkan menu seperti pada gambar 55. 
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Gambar 55 Form menu pembuatan Carousel 

2. Image : Tuliskan alamat file gambar yang akan diunggah 

untuk ditampilkan sebagai gambar home slider pada 

halaman website, dengan menekan tombol Choose File. 

3. Title : Tuliskan judul carouselnya. 

4. Text : Tuliskan Teks  yang disertakan pada gambar pada 

halaman website. 

5. Status Active ? Centang atau tidak pilihan ini jika 

gambarnya perlu diaktifkan (On) atau tidak (Off). 

6. Tekan Tombol Create 

Order Up/Down, View, Update dan Delete Carousel 

Perawatan carousel dilakukan dengan mengatur urutan gambar yang 

akan ditampilkan, melihat, revisi, atau menghapusnya. Melihat 

carousel dengan menekan tombol view, gambar mata, akan 
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ditampilkan jenis carousel yang sudah pernah dibuat seperti pada 

gambar 56. 

 

Gambar 56. View tipe carousel 

Update carousel, dilakukan dengan menekan tombol update 

akan ditampilkan menu update seperti pada gmbar 57.  
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Gambar 57. Menu update tipe carousel 

Sedangkan jika akan menghapus carousel, dengan menekan 

tombol delete. Namun sebelum proses dieksekusi, ditampilkan 

pemberitahuan, apakah yakin menghapus item ini ? seperti 

pada gambr 58. Jika jadi dihapus tekan OK dan cancel jika 

mau membatalkannya. 

 

Gabar 58. Menu pemberitahuan proses delete Carousel 

 

Disamping mengelola carousel (home slider) aplikasi, admin atau 

kontributor dapat melakukan  peremajaan konten berita /artikel 

atau FAQ. Maintenance konten ini pada dasarnya sama langkahnya 

dengan pengelolaan konten carousel.  
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Konten Artikel /Berita 

Dengan cara yang sama, untuk mengelola artikel dan FAQ,dapat 

dipilih sesuai kebutuhan seperti gambar 59 dan 60. 

 

Gambar 59 Menu Perawatan artikel 

Konten FAQ 

 

Gambar 14. Menu perawatan Faq 
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Modul Account  

Logout (Admin) 

Menu  Kontributor 

Kontributor yang mengakses menu utama (http://uwika-

mandarin.com/frontend/web/ ) dan login sebagai kontributor yang 

valid, maka akan ditampilkan menu sebgaimana gambar 61. 

 

Gambar 61 Menu utama kontributor. 

Pada menu manajemen , gambar 61, proses pengelolaan materi, soal 

dan konten pada prinsipnya sama dengan peran admin seperti yang 

dijelaskan di muka. Yang membedakan dengan admin hanya 

dalam pengelolaan user, pembuatan tema dan pencetkan laporan 

hasil semulasi. 

http://uwika-mandarin.com/frontend/web/
http://uwika-mandarin.com/frontend/web/
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Mengganti Input Bahasa 

Untuk melakukan perubahan input bahasa menjadi bahasa 

mandarin (hanzi), dapat dilakukan dengan : 

1. Untuk windows 7 

a. Klik Mulai > Panel Kontrol. 

b. Di bawah Jam, Bahasa, dan Kawasan, klik Ubah keyboard 

atau metode input lainnya. 

CATATAN: Jika Anda tidak melihat jam, bahasa, dan 

kawasan, klik kategori di tampilan dengan menu di bagian 

atas halaman. 

c. Dalam kotak dialog Kawasan dan Bahasa, pada 

tab Keyboard dan Bahasa, klik Ubah keyboard. 

d.  Dalam kotak dialog Layanan Teks dan Bahasa Input, di 

bawah Bahasa input default, klik bahasa yang ingin Anda 

gunakan sebagai bahasa default. 

Jika bahasa yang ingin Anda gunakan sebagai bahasa input 

default tidak terdaftar, selesaikan Langkah e sampai i. 

e. Di bawah Layanan terinstal, klik Tambahkan. 

f. Perluas bahasa yang ingin Anda gunakan sebagai bahasa 

input default, lalu perluas Keyboard. 

g. Pilih kotak centang untuk keyboard atau Editor Metode 

Input (IME, Input Methode Editor) yang ingin Anda 
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gunakan, lalu klik OK. Bahasa ditambahkan ke 

daftar Bahasa input default. 

h. Untuk mempratinjau tata letak keyboard, klik Pratinjau. 

i. Di bawah Bahasa input default, klik bahasa yang Anda 

ingin pergunakan sebagai bahasa default. 

2. Untuk windows 8 dan 10 

a. Dari menu mulai , Cari Panel kontrol, dan buka Panel 

kontrol. 

b. Pada Jam, Bahasa, dan Wilayah, klik Ubah metode input 

atau dapat dilakukan dengan cara menekan tombol  + 

spasi. 

CATATAN: Jika Anda tidak melihat jam, bahasa, dan 

kawasan, klik kategori di tampilan dengan menu di bagian 

atas halaman. 

c. Opsional: Klik Tambahkan bahasa untuk menambahkan 

bahasa baru. Pilih bahasa yang ingin Anda tambahkan, 

dan klik Tambahkan. 

d. Pilih bahasa Anda, klik opsi, dan kemudian 

klik Tambahkan metode input untuk menambahkan 

bahasa input yang Anda inginkan. Bahasa input default 

akan bahasa pertama dalam daftar bahasa Anda. 
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(sumber : https://support.office.com/id-id/article/Mengubah-

bahasa-input-default-untuk-Windows-586f8ac2-16b6-4901-

889b-c5ddb5506f26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.office.com/id-id/article/Mengubah-bahasa-input-default-untuk-Windows-586f8ac2-16b6-4901-889b-c5ddb5506f26
https://support.office.com/id-id/article/Mengubah-bahasa-input-default-untuk-Windows-586f8ac2-16b6-4901-889b-c5ddb5506f26
https://support.office.com/id-id/article/Mengubah-bahasa-input-default-untuk-Windows-586f8ac2-16b6-4901-889b-c5ddb5506f26
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