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Terkadang, aplikasi WhatsApp1 pada perangkat Android tidak bisa memunculkan notifikasi pesan, maupun telepon.
Hal ini tentu akan mengganggu dan menghambat aktivitas pengguna. Maka dari itu, pengguna mesti tahu cara memunculkan notifikasi WA di Android kembali.
Tulisan ini akan menjelaskan beberapa cara memunculkan notifikasi WA di Android pengguna. Pengguna bisa mencoba
satu persatu cara yang ditawarkan dalam tulisan ini.
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https://www.wameta.id/
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PERMASALAHAN NOTIFIKASI WA DI ANDROID

Permasalahan notifikasi aplikasi WA tidak muncul di perangkat Android bisa ditelusuri dari dua sebab utama. Pertama, bisa jadi permasalah tersebut berasal dari perangkat Android pengguna sendiri. Kedua, bisa juga permasalah
tersebut berasal dari aplikasi WA. Berikut beberapa cara memunculkan notifikasi WA di Android yang dapat dicoba
oleh pengguna:

1.1 #1. Periksa Pengaturan Notifikasi
Hampir di sebagian besar perangkat Android memiliki fitur untuk mengatur pemberitahuan notifikasi dari suatu aplikasi. Pada bagian ini, pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi suatu aplikasi. Pada kasus WA,
bisa jadi pengguna tidak sengaja menonaktifkan notifikasi WA. Berikut cara mengatasinya:
• Langkah 1 : Klik “Setting.”
• Langkah 2 : Klik “Notifications.”
• Langkah 3 : Cari aplikasi WA.
• Langkah 4 : Pastikan pengguna tidak menonaktifkan pemberitahuan notifikasi aplikasi WA.
#2. Periksa Fitur Penghemat Baterai
Fitur “Penghemat Baterai” biasanya melakukan penutupan pada beberapa aplikasi yang bekerja di latar belakang.
Hal ini mengakibatkan notifikasi WA tidak muncul jika pengguna tidak mengakses aplikasi tersebut. Berikut untuk
memeriksa apakah fitur “Penghemat Baterai” ini aktif atau tidak:
• Langkah 1 : Masuk ke menu “Settings.”
• Langkah 2 : Klik “Connection.”
• Langkah 3 : Klik “Data Usage.”
• Langkah 4 : Masuk ke dalam menu “Ultra Saving Data.”
• Langkah 5 : Pastikan fitur ini pengguna nonaktifkan.
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1.2 #3. Periksa Fitur Penghemat Data
Tak berbeda jauh dengan fitur “Penghemat Baterai,” fitur “Penghemat Data” dibuat agar handphone pengguna tidak
menggunakan terlalu banyak data internet. Ini dilakukan dengan cara memblokir sejumlah aplikasi yang bekerja di
latar belakang, termasuk memblokir notifikasi aplikasi tersebut. Berikut beberapa langkah untuk mengatasinya:
• Langkah 1 : Buka menu “Setelan.”
• Langkah 2 : Klik “Kelola Aplikasi.”
• Langkah 3 : Cari dan klik aplikasi WA.
• Langkah 4 : Klik “Penghemat Baterai.”
• Langkah 5 : Klik “Tidak Ada Pembatasan.”
• Langkah 6 : Restart handphone.

1.3 #4. Periksa Notifikasi Aplikasi WA
Jika ketiga cara diatas berkaitan dengan perangkat Android, maka pada cara kali ini berkaitan dengan aplikasi WA.
Caranya adalah dengan memeriksa notifikasi aplikasi WA. Berikut beberapa langkah untuk memeriksa notifikasi aplikasi WA:
1. Buka aplikasi WA.
2. Klik lambang “titik tiga” di pojok kanan atas tampilan WA.
3. Klik “Setelan.”
4. Klik “Notifikasi.”
5. Periksa menu “Nada Percakapan.” Pastikan menu tersebut diaktifkan oleh pengguna.
6. Periksa dan atur notifikasi pesan, grup, atau panggilan.
7. Pengguna juga bisa memilih jenis pop-up pada ketiga jenis notifikasi tersebut –pesan, grup, atau panggilan.
Pengguna bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

1.4 #5. Pastikan Kontak atau Grup Tidak Diheningkan Pengguna
Pengguna harus memastikan kontak atau grup yang tidak muncul notifikasinya. Periksa apakah kontak atau grup
tersebut dinonaktifkan notifikasinya oleh pengguna atau tidak. Jika dinonaktifkan, maka pengguna mesti kembali
mengaktifkannya. Berikut beberapa langkah mengaktifkan kembali notifikasi kontak atau grup WA:
1. Buka aplikasi WA.
2. Klik agak lama kontak atau grup yang dinonaktifkan notifikasinya.
3. Klik tanda “speaker dicoret” yang ada di atas layar.
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1.5 #6. Install Ulang Aplikasi WA
Cara selanjutnya adalah dengan menginstall ulang aplikasi WA. Namun, jika ingin melakukan cara ini, maka pengguna
dapat melakukan back up chatting terlebih dahulu, jika khawatir history chatting hilang.
Demikian beberapa cara memunculkan notifikasi WA di Android. Jika tidak bisa juga, pengguna dapat melakukan
upgrade aplikasi WA di Play Store.
Sumber referensi:
• Cara Mengubah Notifikasi WA Suara Google
• Nada Dering Suara Anak Kecil dengan Sound of Text
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