
BAB IV

HASIL DAN EVALUASI

4.1 Melakukan Survey Lokasi Pelaksanaa PKPM

Gambar. 4.1 melakukan survey lokasi PKPM

4.2 Membuat Poster
Untuk pembuatan poster saya menggunakan aplikasi canva. Dan

mengupload poster ke media sosial instagram.



Gambar 4.2. Pembuatan Poster



4.3 Pemberian surat tugas PKPM kepada pemilik UMKM

Meminta izin untuk menjalankan PKPM di tempat tersebut dan

memberikan surat izin PKPM kepada pemilik UMKM

Gambar 4.3. Pemberian Surat izin PKPM



4.4 Mengenalkan Penjualan berbasis Sosial Media Kepada Pemilik
UMKM

Mengenalkan E-Commerce dan sosial media kepada pemilik UMKM,

disini saya mengenalkan aplikasi jual beli online seperti

shopee,lazada,toko pedia dan lain-lain. Sedangkan untuk media sosial saya

mengenalkan sosial media instagram, facebook, dan whastapp.

Gambar 4.4 mengajarkan cara membuat akun social dan cara post picture agar
terlihat menarik



4.5 Mengajarkan Cara Membuat Akun Media Sosial

Cara membuat media sosial instagram

 Cara daftar Instagram yang pertama adalah mengunduh

aplikasinya.kita bisa mendapatkannya secara gratis dari App

Store untuk pengguna iPhone dan Google Play Store bagi

pengguna Android.

 Setelah berhasil mengunduh aplikasi Instagram pada smartphone

ketuk gambar aplikasi untuk melakukan pemasangan.



 Langkah selanjutnya, klik pilihan Daftar dengan Email atau Nomor

Telepon. Kemudian masukkan alamat email atau nomor teleponmu

pada kolom isian yang tersedia. Bagi pengguna iPhone, menu

pilihan pembuatan akun Instagram baru ada pada Buat Akun Baru.

 Setelah memasukkan alamat email atau nomor telepon, klik

Berikutnya/Next. Pilihan lain untuk mendaftar di Instagram selain

menggunakan alamat email atau nomor telepon, adalah dengan

pilihan Masuk dengan Facebook. Dengan pilihan ini, kamu bisa

langsung otomatis terdaftar di Instagram dengan akun

Facebookmu. Tetapi jika kamu tidak memiliki akun Facebook atau

sudah lupa nama akun serta kata sandinya, lebih baik

menggunakan email atau nomor telepon saja

 Langkah berikutnya dalam cara daftar Instagram adalah membuat

nama pengguna dan kata sandi yang akan kamu gunakan untuk

akun barumu. Jika kamu membuat akun Instagram untuk

digunakan secara pribadi, bisa menggunakan konfigurasi dari

namamu. Tetapi jika kamu membuat Instagram untuk bisnis, maka

cantumkan nama bisnis yang kamu jalankan. Perlu diingat bahwa

nama akun yang disertai tanda centang warna hijau yang bisa

digunakan. Jika tanda tersebut tidak muncul, maka kamu harus

mencari konfigurasi nama akun lain karena berarti nama tersebut

sudah ada di Instagram.



 Selesai dengan nama akun dan kata sandi, akan ada pilihan untuk

menghubungkan dengan Facebook atau tidak. Jika kamu memilih

untuk menghubungkan, maka segala aktivitas yang kamu lakukan

di Instagram akan diunggah juga pada akun Facebookmu. Jika

tidak menginginkan hal ini, maka kamu bisa lewati saja dengan

klik pilihan Lewati/Skip.

 Instagram juga akan menyarankan beberapa kontak kamu yang

memiliki akun untuk kamu ikuti atau tidak. Jika ada yang ingin

kamu ikuti, klik saja pilihan Ikuti/Follow. Jika tidak, kamu bisa

melewati langkah ini dan mencari sendiri akun-akun yang ingin

kamu ikuti.

 Sekarang, kamu sudah melewati semua cara daftar Instagram.

Langkah selanjutnya adalah melengkapi profil Instagrammu. Kamu

bisa mulai menambahkan foto profil dan pilihan untuk

memasukkan info pribadi seperti nomor telepon. Yang terakhir

adalah memilih pilihan Remember/Login pada opsi untuk

mengingat informasi tentang login yang kamu lakukan agar tidak

selalu mengingat nama akun dan sandi setiap akan menggunakan

Instagram.



Gambar 4.5. Pembuatan Media Sosial



4.6       Mengajarkan Cara Memotret Produk Yang di Pasarkan

Ada tips untuk memotret produk supaya terlihat menarik yaitu:

 Sumber Cahaya Yang Baik

Detil dalam sebuah produk sangat penting, agar konsumen lebih

yakin. Maka, pastikan foto produk mendapat pencahayaan yang

cukup. Solusi paling mudah yaitu dengan membeli lampu foto

studio. Tapi, untuk mereka yang ingin berhemat ada cara lain yaitu

dengan memanfaatkan cahaya matahari di pagi hari, pilih lokasi

terbaik misalnya di luar ruang dengan latar belakang yang menarik.

 Latar Belakang Polos



Untuk mereka yang memiliki produk dengan detail yang tinggi salah satu trik yang

dapat dimanfaatkan adalah dengan menggunakan latar belakang polos. Trik ini akan

membuat calon konsumen untuk melihat lebih fokus ke produk yang dijajakan.

Gensindo sendiri menggunakan background foto tambahan di toko online. Tapi, jika

ingin irit, bisa memakai lantai atau tembok.

 Efek Bokeh

Di andorid sekarang sudah banyak sekali efek-efek yang di miliki,

tetapi dengan efek bokeh foto yang akan di hasilkan akan lebih

mendetail.

 Aplikasi Edit Foto

Banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mengedit foto-foto supaya

lebih menarik tetapi disini saya menggunakan aplikasi Lightroom

untuk mengdeit foto produk yang akan di pasarkan oleh bandrek

cakso.



4.7 Mengajarkan warga untuk berbelanja secara online

 Cari toko di kolom search @bandrek_cakso di instagram

 Setelah ketemu pilih produk yang di inginkan

 Lalu derect massage (DM) kepada pemilik toko

 Setelah konfirmasi produk yang akan di beli lakukan pembayaran

juga bisa Cash on delivery (COD)

 Tunggu pesanan anda yang akan di antar oleh kurir



4.8 Evaluasi

Dari segala rangkaian program kerja yang dilakukan terdapat

beberapamasalah atau hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya

adalah :

1. Susahnya jaringan atau signal yang berada di desa Bandar Sribhawono

2. Kurangnya keinginan masyarakat untuk menggali

potensikreativitasnya.

3. Kurang nya alat atau android yang memadai untuk

memotretproduk


