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Terkadang kita penasaran siapa gerangan yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Jika dekat dengan HP, kita bisa
langsung memegangnya dan membuka pesan tersebut. Lalu, bagaimana jika kita jauh dari HP atau memang sedang
sangat sibuk?
Tenang, Anda tidak perlu merasa penasaran lagi karena sudah ada aplikasi tertentu yang bisa membaca notifikasi WA.
Jadi Anda akan segera tahu dari manakah pesan tersebut berasal. Terus bagaimana caranya? Mudah, Anda hanya harus
membaca ulasannya di bawah ini terlebih dahulu.
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CHAPTER

ONE

CARA BUAT NADA DERING WA SEBUT NAMA DI ANDROID

Selama ini kita pasti sudah mengetahui cara ganti nada dering WA yang itu-itu saja. Setelah berapa lama, tentu akan
terasa membosankan. Selain itu, Anda juga tidak akan tahu siapa pengirim dari pesan yang masuk ke WhatsApp
tersebut.
Kabar baiknya, sekarang sudah ada aplikasi yang bisa membaca notifikasi di HP, salah satunya adalah Shouter Notification Reader. Aplikasi ini akan menyebutkan notifikasi apa saja yang masuk ke HP Anda, tidak hanya dari WhatsApp,
namun juga aplikasi lainnya.
Bagaimana cara kerja dari aplikasi ini? Shouter bekerja layaknya asisten virtual. Aplikasi ini dibekali dengan kemampuan untuk membaca semua jenis notifikasi yang masuk ke HP. Saat ada pesan maupun panggilan masuk, Shouter
akan membaca siapa pengirimnya maupun isi dari pesan tersebut. Jadi, melalui aplikasi ini, Anda tidak akan dibuat
penasaran terutama jika memang harus jauh dari HP.
Baca juga: Nada Dering WA Sebut Nama Sendiri
Anda akan mendengar jelas siapa pengirim pesan dan apa isinya, jadi bisa langsung membalasnya jika memang penting.
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Chapter 1. Cara Buat Nada Dering WA Sebut Nama di Android

CHAPTER

TWO

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN APLIKASI SHOUTER?

Kabar baiknya, aplikasi Shouter sudah bisa Anda download gratis dari Google Play dan App Store. Anda tinggal buka
Google Play dan App Store untuk download aplikasi ini dan memasangnya di HP.
Tidak perlu khawatir, aplikasi ini memiliki ukuran yang sangat minimalis, hanya sekitar 1,4 MB saja. Jadi tidak akan
memenuhi memori internal HP sama sekali. Aplikasi ini pastinya tidak akan membebani RAM, jadi tidak akan mengganggu kinerja HP sama sekali.
Shouter juga bisa dipasang di hampir semua OS Android, minimal Anda harus memiliki Android dengan OS 4.3 ke
atas (Jelly Bean). Terus, apa saja yang bisa dilakukan oleh Shouter? Ternyata, selain bisa membaca notifikasi, aplikasi
ini juga bisa:
1. Memberitahukan level baterai selama charging.
2. Memberitahukan kedekatan lokasi.
3. Memberitahukan kondisi/level baterai.
4. Memberitahukan nama penelpon ketika HP berdering.
5. Memberitahukan waktu (hanya di versi pro).
6. Voice reminder.
Tutorial terkait: Cara Ganti Nada Dering WA di Android dan iPhone
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Chapter 2. Bagaimana Cara Mendapatkan Aplikasi Shouter?

CHAPTER

THREE

PENGGUNAAN SHOUTER

Shouter sudah sering digunakan secara kasual, yaitu oleh orang kebanyakan yang ingin asisten virtual membacakan
notifikasi di HP. Namun, aplikasi ini juga sering atau disarankan untuk penggunaan ketika aktivitas atau profesi seperti
di bawah ini:
Selama bersepeda/bermotor.
• Untuk pengemudi truk atau mereka yang melakukan perjalanan jauh.
• Seorang gamer yang tidak ingin ketinggalan notifikasi game favoritnya.
• Anda bebas mengatur konfigurasi, aplikasi apa saja yang bisa dibaca oleh Shouter. Jika Anda ingin Shouter
membacakan notifikasi WA, maka Anda harus memasukkan WA sebagai aplikasi yang terdaftar di Shouter.
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Chapter 3. Penggunaan Shouter

CHAPTER

FOUR

CARA INSTALL DAN MENGGUNAKAN APLIKASI SHOUTER

Cara download, install, dan konfigurasi Shouter sangat mudah. Jika Anda belum pernah sebelumnya, maka bisa mempelajari tutorialnya di bawah ini:
1. Pertama, download aplikasi Shouter terlebih dahulu bisa didownload gratis dari Google Play (Android) dan App
Store (iOS).
2. Selanjutnya buka Shouter, lalu pilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
3. Kemudian, klik Izinkan ketika Shouter meminta untuk mengakses kontak dan panggilan telepon.
4. Selanjutnya akan pop up notifikasi, Anda tinggal pilih Yes untuk menyetujuinya.
5. Selanjutnya, pilih Shouter dan klik Izinkan di Akses Notifikasi.
6. Sekarang klik App Notification dan klik Enable.
7. Lalu pilih Select Apps untuk memasukkan aplikasi apa saja yang bisa dibaca notifikasinya.
8. Selanjutnya, pilih WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya sesuai dengan keinginan Anda.
9. Selesai. Jika Anda kurang puas dengan pengaturannya, maka bisa klik Voice Settings. Di situ Anda bisa mengubah bahasa pengantar, laju bicara, dan tinggi nada.
10. Sekarang, setiap kali ada notifikasi dari WhatsApp, Shouter akan membacakannya untuk Anda. Jadi akan segera
tahu jika ada pesan penting yang memang harus dijawab dengan segera.
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Chapter 4. Cara Install dan Menggunakan Aplikasi Shouter

CHAPTER

FIVE

CARA LAIN BUAT NADA DERING WA DENGAN SUARA KUSTOM

Lihat juga: Cara Ganti Nada Dering dengan Suara Google
Shouter akan membaca notifikasi yang masuk ke HP secara otomatis, termasuk WA. Namun bagaimana jika Anda ingin
nada dering WA menggunakan suara khusus? Tenang, ada tutorialnya untuk Anda, yaitu melalui situs Voice of Text.
Berikut tutorialnya:
1. Pertama, kunjungi https://www.voiceoftext.com/.
2. Setelah website terbuka, pilih Bahasa, apakah Bahasa Indonesia, Inggris dan bahasa-bahasa lainnya.
3. Jika sudah, sekarang masukkan teks yang nantinya akan dijadikan sebagai nada dering WA. Anda bebas memasukkan kata apa saja, yang penting tidak lebih dari 200 karakter.
4. Kemudian, klik Convert to Voice untuk menjadikan kata-kata di atas menjadi suara.
5. Jika sudah, silakan unduh audio dalam format MP3 dan tunggu prosesnya hingga selesai.
6. Setelah membuat nada dering kustom di atas, sekarang saatnya menjadikannya tersebut sebagai nada dering
untuk notifikasi WhatsApp. Berikut langkah-langkahnya :
7. Buka File Manager > Internal > Ringtones.
8. Kemudian pindahkan audio MP3 yang sebelumnya Anda buat ke folder Ringtones.
9. Jika sudah, buka WhatsApp dan masuk ke Pengaturan.
10. Klik Notifikasi > Nada Notifikasi dan pilih nada dering yang dibuat sebelumnya.
11. Selesai.
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Chapter 5. Cara Lain Buat Nada Dering WA dengan Suara Kustom

CHAPTER

SIX

CARA GANTI NADA DERING IPHONE

Jikalau tadi kita selalu berbicara mengenai nada dering Android, anda mungkin bingung bagaimana cara mengatur file
audio sebagai nada dering iPhone. Kamu dapat mengatur file-file tersebut sebagai nada dering default baik itu untuk
WhatsApp, nada dering telepon atau yang lain. Berikut ini panduan langkah-langkahnya:
• Bukalah menu pengaturan pada handphone iPhone anda.
• Selanjutnya, gulirkan layar ke bawah dan bukalah suara.
• Selanjutnya, pilih nada dering telepon baik itu Untuk SIM 1 atau pun SIM 2.
• Bukalah File Manager dan cari lokasi unduhan file tempat anda menyimpan nada dering yang diinginkan.
• Klik ok dan dengan demikian nada dering anda sudah berubah menjadi nada dering iPhone atau suara musik
sesuai keinginan.
Dengan aplikasi Shouter dan situs Voice of Text, nada dering WA akan otomatis menyebutkan namanya. Jadi Anda
bisa tahu dengan akurat siapa pengirim pesan tersebut dan apakah perlu langsung dibalas.
Referensi:
• Autobild.co.id
• Sound of text wa jadi nada dering
• Nada dering wa sebut nama

6.1 Contents
6.1.1 Cara Membuat Nada Dering Spongebob
Sound of text cukup menjadi perbincangan di media sosial dan banyak digunakan berbagai nada dering wa. Selain
untuk nada dering wa, media satu ini juga kerap digunakan untuk berbagai keperluan seperti di mall, rambu-rambu lalu
lintar dan yang lainnya.
Sedangkan pilihan dengan Spongebob kerap dipilih karena para tokohnya memiliki suara yang khas dari kartun lainnya.
Bahkan beberapa orang cukup menggemari salah satu tokoh di kartun tersebut dan digunakan untuk nada dering.
Jika berminat, ada beberapa cara membuat sound of text Spongebob yang nantinya digunakan untuk nada dering.
Dalam proses pembuatannya juga bisa dilakukan dengan teks pilihan sendiri dan cara yang instan.
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Cara Membuat Sound of Text Spongebob Dengan Teks Sendiri
Dalam membuat sound of text dapat kamu lakukan menggunakan teks pilihan sendiri melalui smartphone. Proses
pembuatannya juga dapat dilakukan dengan gratis dan berikut ulasan selengkapnya:
1. Buka Google Chrome atau Firefox lalu ketikkan situs berikut fakeyou.com
2. Pada bagian categories, kamu bisa memilih cartoon lalu pilih Spongebob SquarePants.
3. Pada bagian voice, kamu bisa memilih 39 tokoh Spongebob.
4. Pada bagian kolom yang tersedia, kamu bisa mengetikkan kata-kata yang nantinya ingin diubah menjadi suara
lalu klik speak.
5. Scroll ke bawah lalu dengarkannya dengan mengklik play dan untuk mengunduh kamu bisa klik download.
Dengan situs diatas, kamu bisa membuat sound of text sepuas mungkin tetapi tetap dengan batasan tertentu. Bentuk batasan ini berupa jumlah karakternya tidak bisa unlimited sehingga kamu perlu mengatur kata-kata agar tidak
berlebihan.
Sound of Text Spongebob Instan
Dengan melalu kata-kata sendiri, proses pembuatan sound of text juga bisa dilakukan secara instan. Dengan cara ini,
kamu tidak perlu mengetikkan kata-kata sendiri tetapi tinggal mendownloadnya di situs tertentu.
Jika tertarik untuk menggunakan yang instan, kamu cukup lakukan beberapa langkah berikut ini:
1. Buka browser terbaik yang sering digunakan lalu ketikkan situs berikut myinstants.com
2. Pada kolom search yang ada di bagian atas, kamu bisa mengetikkan spongebob.
3. Kamu bisa mengklik tombol untuk mendengarkan terlebih dahulu.
4. Jika ingin mengunduh, kamu bisa klik nama dari sound of text.
5. Setelah hal ini dilakukan, kamu bisa klik download MP3 di bagian kanan bawah.
Dengan melakukan berbagai langkah diatas, kamu bisa mendapatkan sound of text tanpa perlu mengetikkan kata-kata.
Selain itu, di situs tersebut tercatat ada sekitar 9 halaman dan setiap halaman ada 27 suara Google Spongebob di
dalamnya.
Cara Menggunakan Sound of Text Untuk nada dering Whatsapp
Ketika sound of text selesai dibuat, kamu bisa menggunakan di media sosial Whatsapp untuk nada dering. Jika tertarik
ingin menggunakan, berikut beberapa langkah terbaik yang perlu kamu lakukan:
• Buka aplikasi Whatsapp dan pastikan berada di versi terbaru.
• Pada bagian kanan atas, kamu bisa mengklik tiga titik.
• Selanjutnya kamu bisa memilih setelan lalu pilih notifikasi.
• Bagi bagi tersebut kamu bisa memilih pesan lalu pilih nada deringnya.
• Karena yang dipilih bukan default, kamu bisa klik pilih dari file lalu cari sound of text yang telah dibuat.
Selain memilih pada pesan, kamu juga bisa menggunakannya untuk nada dering group dan panggilan di Whatsapp.
Untuk pilihannya sangat cukup dilakukan dari notifikasi dan tinggal mengklik nada dering di media tersebut.
Selain pada Whatsapp, sound of text bisa juga digunakan untuk berbagai keperluan di smartphone. Misalnya nada
dering untuk telepon seluler, SMS, alarm dan berbagai pengingat lainnya yang ada di smartphone.
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Secara keseluruhan cara membuat sound of text Spongebob dapat kamu pilih sesuai keinginan. Jika ingin yang instan
maka cukup dilakukan dari situs Myinstants dan untuk kata-kata pilihan sendiri dapat dilakukan di Vo codes.
Semua sound of text tersebut sama-sama memiliki kualitas yang bagus tergantung kamu mau memilih yang mana. Jika
ingin yang lebih variatif dan berbeda maka kamu bisa memilih dari situs Vo Codes.
Referensi:
1. Nada dering wa Doraemon
2. Sound of text anime
3. Sound of text wa

6.1. Contents
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