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BAB IV 

OBJEK PENELITIAN 

4.1 WhatsApp 

4.1.1 Sejarah WhatsApp 

Gambar 4.1 

Pada tahun 2009  dua orang pria bernama Brian Acton dan Jan 

Koum mendirikan perusahaan WhatsApp Inc. Keduanya adalah mantan 

pekerja senior di perusahaan besar online Yahoo, mereka sudah bekerja di 

Yahoo sekitar 20 tahun. Jan Koum awalnya mempunyai ide menciptakan 

sebuah aplikasi yang bisa mem-broadcast status ketika seseorang tidak 

dapat dihubungi karena alasan tertentu. Kemudian Jan Koum mengajak 

Brian Acton untuk menciptakan perusahaan teknologi bernama WhatsApp 

Inc yang berlokasi di Santa Clara, California. Namun awal dari munculnya 

aplikasi broadcast status tersebut tidak banyak menarik perhatian 

penggunanya, kemudian mereka berdua menambahkan fungsi messaging 

dan kemudian WhatsApp dapat diterima oleh banyak orang. Pada awal 
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kemunculannya WhatsApp hanya dapat di akses pada sistem operasi 

mobile iOS saja kemudian lama kelamaan berkembang dan tersedia untuk 

semua sistem operasi mobile seperti Android, BlackBerry OS, Symbian, 

dan juga Windows Phone.  

4.1.2 Fitur WhatsApp  

a) Voice Call 

 

                         Gambar 4.2 

Pada aplikasi WhatsApp yang digunakan sebagai pin merupakan 

nomor handphone, oleh karenanya aplikasi WhatsApp ini dapat digunakan 

sebagai penggilan langsung. 
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b) Video Call

 

Gambar 4.3 

Selain terdapat fitur voice call pada aplikasi WhatsApp juga terdapat fitur 

video call dimana fitur ini merupakan fitur panggilan berbasis video,dengan fitur 

ini para pengguna WhatsApp dapat berkomunikasi dengan bertatap muka. 

c) Broadcast (Siaran baru) 

 

Gambar 4.4 
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Aplikasi WhatsApp juga memiliki fitur Broadcast atau pesan siaran 

seperti yang dimiliki oleh BBM. Fitur ini dapat difungsikan sebagai cara 

untuk mengirim pesan yang sama kepada kontak teman yang pengguna 

WhatsApp inginkan secara bersamaan. Untuk mengirim pesan siaran di 

WhatsApp sangatlah mudah, tap pada tombol 3 titik yang ada pada bagian 

pojok kanan atas, lalu pilih “Pesan Siaran”. Kemudian masukkan atau pilih 

kontak teman yang ingin pengguna WhatsApp beri atau kirim pesan siaran 

tersebut. Terakhir tap pada tulisan “Buat” untuk menulis pesan siaran.  

d) Grup Chat 

 

Gambar 4.5 

Fitur ini merupakan fitur dimana para pengguna aplikasi 

WhatsApp dapat berkomunikasi atau chatting dengan lebih dari satu 
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kontak teman,fitur ini dapat dimanfaatkan sebagai media diskusi atau 

berkoordinasi. 

e) Mengirim Foto atau Video 

 

Gambar 4.6 

Fitur ini merupakan fitur dimana para pengguna aplikasi 

WhatsApp dapat mengirimkan foto atau gambar yang diambil secara 

langsung maupun mengambil dari galeri yang ada di handphone 

pengguna. Begitu pula dengan fitur mengirim video dimana proses 

pengiriman video dari WhatsApp dapat dilakukan melalui dua sumber, 

yang pertama mengirim video yang telah disimpan pada Gallery dan yang 

kedua mengirim video dengan mengambil secara langsung sebelum 

mengirimkannya kepada kontak yang akan dituju. 
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f) Mengirim Audio 

 

Gambar 4.7 

Pesan Suara WhatsApp memungkinkan pengguna untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan kontak atau grup. Fitur ini 

menawarkan fungsi percakapan,pengguna dapat menggunakannya untuk 

menyampaikan informasi yang penting atau sensitif terhadap waktu.  
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g) Mengirim Dokumen/File 

 

Gambar 4.8 

Fitur ini merupakan fitur yang berguna untuk mengirim PDF, dokumen, 

spreadsheet, slideshow, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan email 

atau aplikasi berbagi file. Fitur ini dapat mengirim dokumen dengan ukuran 

hingga 100 MB yang akan memudahkan pengguna untuk membagikan hal yang 

perlu bagikan ke pengguna WhatsApp lain. 
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h)  Mengirim Lokasi 

 

Gambar 4.9 

Fitur ini merupakan fitur yang berguna untuk mengirimkan lokasi 

dimana pengguna WhatsApp berada.  
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i) Update Status 

 

Gambar 4.10 

Awalnya WhatsApp hanya bisa digunakan untuk chatting, video 

call dan telepon saja, seiring berkembangnya jaman aplikasi ini dapat 

digunakan untuk meng-update status. Ada beberapa macam status yang 

dapat digunakan oleh para penguna WhatsApp, mulai dari status 

gambar,tulisan,hingga video. WhatsApp juga memberikan fasilitas update 

status berupa Gif serta tulisan biasa yang berlatar belakang dengan pilihan 

warna tertentu. Tidak hanya itu, pada bagian status juga dapat 

ditambahkan beberapa emoticon. 
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j)  Emoticon Chatting 

 

Gambar 4.11 

Emoticon chatting yang tersedia pada WhatsApp cukup lengkap dengan 

berbagai gambar lucu serta cocok digunakan sebagai pesan siaran. Dengan 

menggunakan emoticon, para pengguna WhatsApp bisa mendapatkan kesan 

chatting yang lebih menarik. 

k) Mengetahui Online atau Tidak 

 

Gambar 4.12 

Para pengguna WhatsApp dapat mengetahui apakah lawan chattingnya 

tersebut sedang online atau tidak. Serta  dapat mengetahui kapan terakhir 

pengguna WhatsApp online. Tetapi semua itu tergantung dari apakah para 
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pengguna WhatsApp itu sendiri mengaktifkan fitur yang sama atau tidak. Jadi ada 

beberapa hal yang harus pengguna aktifkan untuk bisa mendapatkan fitur ini. 

4.2 Anggota PKK Desa Pendem  

4.2.1 Anggota PKK Rt.09 Rw.02 

Anggota PKK  Rt.09 Rw.02 desa Pendem terdiri dari 51 

orang dimana 35 orang diantaranya merupakan  ibu-ibu yang masih 

bekerja  sebagai  pedagang, karyawati, guru, pegawai di 

pemerintahan kota Batu dan PNS di Pusdik Arhanud.  35 orang  

anggota yang masih aktif bekerja memanfaatkan  aplikasi instant 

messaging WhatsApp untuk berkomunikasi dan berkoordinasi satu 

dengan lainnya.   

4.2.2  Desa Pendem 

 

Gambar 4.13 
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Desa Pendem merupakan pintu gerbang menuju kota batu. Desa ini 

berbatasan dengan kabupaten malang dari arah karangploso dan salah satu 

desa yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo. Desa Pendem memiliki 4 

dusun yaitu dusun Caru, Pendem, Sekar Putih dan Mojorejo.Desa pendem 

termasuk dalam kecamatan Junrejo dimana kecamatan Junrejo terbagi  

menjadi 6 desa,1 kelurahan,22 dusun, 59 RW dan 239 RT. Dilihat jumlah 

dusun, Desa Pendem dan Desa Dadaprejo memiliki jumlah dusun 

terbanyak yaitu 4 dusun. Jumlah RT dan RW di desa Pendem yaitu 

masing-masing 12 RW dan 51 RT. Batas wilayah desa pendem yaitu: 

Utara  : Desa Donowarih dan Karangploso 

Timur : Desa Ampeldento dan Tegalgondo 

Selatan : Desa Dadaprejo dan Mojorejo 

Barat : Desa Torongrejo dan Tawangargo 

  

 

 

 

 


