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RINGKASAN 
Di kota Semarang ini seiring dengan makin berkembangnya kota Semarang sebagai kota 
terbesar nomor lima di Indonesia, bermunculan usaha bisnis berskala besar, sehingga 
mendongkrak pendapatan pelaku usaha bisnis. Tetapi pada saat pandemi covid 19, maka 
banyak pelaku usaha bisnis yakni pemilik usaha bisnis masyarakat kecil di kelurahan Pakintelan 
Gunungpati Semarang terkena imbas pendemi, sehingga pelaku usaha bisnis  warga kelurahan 
Pakintelan Gunungpati banyak yang merugi, bahkan menutup usaha bisnisnya. Salah satu 
komunitas yang berada di kelurahan Pakintelan Gunungpati Semarang yakni komunitas warga 
Pakintelan kelurahan Pakintelan beberapa warganya telah mempunyai usaha bisnis dan masih 
memasarkan usaha bisnisnya secara konvensional, sehingga belum mampu  mendongkrak hasil 
pemasaran dan belum dapat menambah penghasilan, disebabkan masih kurangnya 
penggunaan teknologi informasi dan science kaitannya dalam perubahan sosial dalam 
masyarakat. Perkembangan era teknologi digital yakni digital e-commerce khususnya 
membutuhkan keahlian dan keterampilan di bidang pemasaran dengan menggunakan teknologi 
informasi khususnya internet, sehingga terpikirkan bagaimana anggota komunitas warga 
Pakintelan Gunungpati Semarang secara mandiri dapat memanfaatkan aplikasi perangkat lunak 
Google Sites digunakan sebagai e-commerce untuk mempromosikan dan memasarkan usaha 
bisnisnya secara digital, sehingga produk bisnisnya dapat dikenal di dunia maya secara luas. 
Maka diadakan kegiatan pelatihan keterampilan membuat website e-commerce, sehingga pada 
akhir pelatihan menghasilkan website e-commerce berbasis aplikasi google sites. Setelah 
diadakan pelatihan e-commerce bagi komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang, 
seluruh peserta pelatihan e-commerce akan terampil dan paham serta mampu bagaimana cara 
membuat website e-commerce berbasis aplikasi google sites, pada akhirnya website e-
commerce akan digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil usaha produksi 
secara digital, sehingga pemasaran secara digital dengan menggunakan website e-commerce 
berbasis google sites mampu meningkatkan pendapatan dan mendukung usaha bisnis mitra 
yakni warga Pakintelan yang tergabung dalam komunitas warga Pakintelan Gunungpati 
Semarang dalam menjalankan usaha bisnisnya di Pakintelan Gunungpati Semarang.      
 

Kata kunci: Pelatihan, E-Commerce, Komunitas, Warga Pakintelan, Gunungpati 

Kata_kunci_1; kata_kunci_2; ……….  dst. 
 

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai 
sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara 
cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan. 

Kata kuncimaksimal 5 kata 



PENDAHULUAN 
Semarang adalah sebuah ibukota provinsi Jawa Tengah merupakan kota yang mempunyai 

jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. 
Kawasan mega-urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur 
(Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, 
Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah 
metropolitan terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), 
dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan 
ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru 
kota. Perkembangan regional ini menunjukan peran strategis Kota Semarang terhadap roda 
perekonomian nasional. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang cukup 
tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah migrasi masuk, 
penurunan angka pengangguran, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota 
Semarang. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang kalah saing dengan 
pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan Surabaya, namun iklim bisnis yang kondusif 
memungkinkan pertumbuhan secara bertahap dan berkelanjutan. Kota Semarang juga kaya 
akan berbagai macam seni, budaya serta kuliner khas Semarang, maka kota Semarang 
mempunyai banyak kegiatan yang sering diadakan di pusat atau sekitar kota Semarang yakni 
bisa berupa pameran hasil kerajinan dan kuliner dan hasil produksinya dapat dibawa pulang 
sebagai oleh-oleh khas kota Semarang, misal batik Semarangan, lumpia, wingko babad dan 
sebagainya (id.wikipedia, 2018).  

Gunungpati Semarang yang wilayahnya terletak berada di atas kota Semarang dibagi 
menjadi berapa wilayah kelurahan yakni kelurahan Patemon, Pandean, Ngijo, Kandri dan salah 
satunya kelurahan Pakintelan.  Kemudian bermunculan usaha bisnis di kelurahan Pakintelan 
Gunungpati Semarang mulai dari kalangan masyarakat kcil sampai masyarakat menengah, 
memasarkan  bisnis dengan cara konvensional. Tetapi ketika pandemi covid 19 melibas semua 
kegiatan perekonomian hampir selama dua tahun lamanya, sehingga banyak usaha bisnis yang 
terkena imbasnya. Sebagian pelaku usaha bisnis banyak yang merugi bahkan ada yang menutup 
usaha bisnisnya karena tidak bisa mengembalikan modal, disebabkan kegiatan pangsa pasar 
yang dilakukan secara konvensional tidak mendukung usaha bisnis tersebut. Para pelaku usaha 
bisnis di Pakintelan Gunungpati Semarang ternyata belum mempunyai keahlian untuk 
memasarkan secara digital dengan cara membangun e-commerce berbasis teknologi informasi.  
Oleh karena itu sebagian dari pelaku dari usaha bisnis kecil masih mengandalkan kegiatan 

Bagian pendahuluan maksimal 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap 
bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 
1. Analisis situasi 
Uraikan analisis situasi wilayah yang berisi peta lokasi, potensi, nilai strategis, kondisi sosial atau ekonomi, 
permasalahan yang ada dan perlu penanganan segera. Isu-isu lain yang relevan dengan desa/daerah serta terkait 
dengan teknologi/sains/rekayasa sosial yang kan diterapkan harus dianalisis secara lebih dalam. Uraikan tujuan 
dari kegiatan yang diusulkan. 
2.Permasalahan Prioritas 
Uraikan permasalahan prioritas (minimal 1 bidang permasalahan yang membutuhkan kepakaran dari bidang ilmu 
yang berbeda) yang akan ditangani. Perlu ditekankan bahwa permasalahan yang ditangani adalah benar-benar 
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan sejalan dengan program pembangunan desa. 
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pemasaran secara konvensional atau memasarkan hasil produksi hanya mengandalkan dengan 
cara menyewa lapak di Shoope, Bukalapak, Lazada, sehingga kegiatan bisnis mereka belum bisa 
mendongkrak keuntungan yang besar dalam periode jangka panjang. Salah satu komunitas 
yakni komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang yang mempunyai usaha bisnis kecil-
kecilan yang masih mengandalkan teknik pemasaran secara konvensional, bahkan masih 
mengandalkan pemasaran berdasarkan relasi ketika para anggota komunitas warga Pakintelan 
sedang mengadakan pertemuan dengan warganya, baru dapat memasarkan usaha bisnisnya. 
Komunitas ini adalah komunitas yang anggotanya adalah seluruh warga yang bertempat tinggal 
di kelurahan Pakintelan Gunungpati Semarang, maka disebut komunitas warga Pakintelan. 
Komunitas warga Pakintelan untuk masing-masing anggota mempunyai latar belakang profesi 
dan keahlian yang berbeda-beda terdiri dari guru, ibu rumah tangga, pegawai ASN, pegawai 
swasta, pensiunan pegawai dan mahasiswa, sehingga terpikirkan bagaimana anggota komunitas 
warga Pakintelan secara mandiri dapat memanfaatkan aplikasi untuk memasarkan dan 
mempromosikan sesuatu dalam dunia usaha dengan menggunakan e-commrece berbasis digital 
agar lebih menarik dengan menggunakan aplikasi Google Sites.  

Dalam kegiatan surve yang dilakukan pada saat kegiatan Kuliah Kerja Nyta (KKN) Warga 
kelurahan Pakintelan telah diketahui sebagian warganya mempunyai usaha membuat makanan 
ringan, grosir kelapa, dan kerajinan bambu rotan, telah ditemukan kondisi sekarang ini bahwa 
para pelaku usaha kecil yang dijalankan oleh beberapa rumah tangga warga kelurahan 
Pakintelan pada saat pandemi covid 19 banyak yang gulung tikar disebabkan sistem 
pemasarannya masih dilakukan secara konvensional dan sistemnya perdagangannya masih 
menggunakan sistem eceran, yakni ditawarkan kepada pedagang yang hendak membeli 
produknya dan dijual kembali dengan cara berkeliling atau dijual di pasar, sehingga untuk 
mendapatkan pangsa pasar masih belum luas termasuk para pelaku usaha kerajinan ternyata 
juga penghasilannya juga menurun termasuk pemesanan kerajinan bambu semakin merosot, 
sehingga tenaga kerja untuk mengerjakan kerajinan bambu rotan juga dikurangi. Untuk pemilik 
usaha makanan ringan dan pengrajin bambu rotan di kelurahan Pakintelan ternyata belum 
memahami tentang pemasaran secara digital, maka surve yang dilaksanakan tertuju juga 
kepada para pemuda di kelurahan Pakintelan yang tergabung dalam organisasi karang taruna 
ternyata juga belum paham tentang pemasaran secara digital, sehingga terpikirkan bagaimana 
komunitas warga kelurahan Pakintelan yang terdiri dari para pemilik usaha perorangan dapat 
memanfaatkan aplikasi untuk memasarkan dan mempromosikan sesuatu dalam dunia usaha 
dengan menggunakan e-commerce berbasis digital agar lebih menarik dengan menggunakan 
aplikasi Google Sites. Demikian pula para pemuda yang tergabung dalam organisasi karang 
taruna Pakintelan juga belum mengerti dan memahami pemasaran secara digital yakni e-
commerce, sehingga pemuda karang taruna setelah mendapat pelatihan e-commerce dapat 
membantu mengelola e-commerce warga Pakintelan yang mempunyai usaha bisnis perorangan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka kegiatan program kemitraan masyarakat diharapkan 
dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki 
oleh dosen. Perkembangan teknologi yang pesat diharapkan dapat mempermudah kinerja 
maupun kebutuhan masyarakat. Berkembangnya Teknologi Informasi dijadikan sebagai tolok 
ukur keberhasilan suatu bangsa. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi merupakan 
salah satu jurusan pada Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi 



Informasi Universitas PGRI Semarang yang memiliki kewajiban dalam menerapkan keilmuannya 
(Wijayanto, Menarianti, Wardani, & Wibisono, 2016). 

Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (4) yang 
menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan: a. Menciptakan suasana pendidikan 
yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. Mempunyai komitmen secara 
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. Memberi teladan dan menjaga nama 
baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Bab XIII, pasal 61 
ayat (1) yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai 
wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan 
professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan 
pendidikan secara optimal. 

 Maka perlu diadakan kegiatan pelatihan e-commerce. Dalam kegiatan pelatihan e-
commerce  ini akan ditunjukkan desain model website e-commerce sederhana menggunakan 
aplikasi perangkat lunak Google Sites berbasis digital untuk membantu proses pemasaran hasil 
usaha bisnis perorangan maupun perusahaan serta mempercepat penyebaran informasi bisnis 
menggunakan fasilitas internet untuk komunitas warga Pakintelan Gunungapti Semarang. 
Disiapkan pola pelatihan sehari untuk menjembatani kemampuan masing-masing peserta yang 
merupakan anggota karang taruna dan pelaku usaha bisnis yang beragam latar belakang profesi 
dan keahlian. Kegiatan ini juga merupakan wadah dalam melakukan sosialisasi peningkatan 
mutu keterampilan karang taruna dan pelaku usaha bisnis sebagai komunitas warga Pakintelan 
Gunungpati Semarang dalam mengimplementasikan e-commerce  sederhana berbasis digital 
dengan menggunakan aplikasi Google Sites. Kemudian para pemuda yang tergabung dalam 
organisasi karang taruna Pakintelan juga belum mengerti dan memahami pemasaran secara 
digital yakni e-commerce, sehingga pada akhirnya pemuda karang taruna setelah mendapat 
pelatihan e-commerce dapat membantu mengelola e-commerce warga Pakintelan yang 
mempunyai usaha bisnis perorangan. 

Berdasarkan uraian diatas, melalui kegiatan program kemitraan masyarakat (PKM) 
Universitas PGRI Semarang serta untuk meningkatkan kualitas Program Studi Pendidikan 
Teknologi Informasi sebagai salah satu institusi yang benar-benar memanfaatkan teknologi 
infomasi dalam membantu proses pemasaran dan menyebarkan informasi bisnis melalui e-
commerce dan dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi informasi bagi komunitas 
warga Pakintelan Gunungpati Semarang melalui kegiatan peningkatan keterampilan kerja, kami 
mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan tema ”PKM 
Pelatihan e-commerce bagi komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang” 
1. Istilah e-commerce 

Awalan “e” berarti “elektronik”, yang berarti kegiatan atau transaksi yang digunakan tanpa 
pertukaran atau kontak fisik.  Transaksi diadakan secara elektronik atau digital, sesuatu 
dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital. E-commerce 
berarti transaksi bisnis melalui internet dimana pihak-pihak yang terlibat melakukan 
penjualan atau pembelian. Transaksi yang dilakukan dalam e-commerce pada dasarnya 
melibatkan pengalihan (transfer) atau penyerahterimaan (handing over) kepemilikan dan 
hak atas produk atau jasa. E-commerce adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, 
pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet 



atau televisi , www, atau jarungan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer 
dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan 
sistem pengumpulan data otomatis. Kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan 
dari bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana 
secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau 
pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction 
processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange/EDI).  

2. Website untuk bisnis 
Beberapa manfaat website untuk bisnis ketika konsumen ingin membeli sesuatu secara 

online maka konsumen mencari informasi produk terlebih dahulu di Google kemudian 
memutuskan untuk membeli.  
a) Meningkatkan kepercayaan  konsumen. Manfaat website yang lain adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan atau bisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan. Karena 81 % konsumen mencari informasi produk google dulu baru kemudian 
melakukan pembelian. Dengan munculnya website perusahaan maka tingkat kepercayaan 
konsumen terhadap perusahaan akan meningkat. Berdasar survei Verisign bahwa 65% 
pemilik bisnis mengatakan bahwa webiste membuat bisnis perusahaan lebih kredibel atau 
terpercaya. Bahkan 60% pemilik bisnis mengunfkapkan, website adalah salah satu kunci 
sukses sebuah bisnis. 

b) Sebagai toko pusat.  Disini seseorang adalah sebagai pemilik toko, bukan sekedar menyewa 
lapak karena semua pengelolaan berada ditangan pemilik bisnis (owner) sehingga tidak perlu 
khawatir mengenai kebijakan atau peraturan dari orang lain, karena pemilik bisnis tidak 
menyewa marketplace hanya menumpang atau menyewa lapak. 

c) Punya email dengan domain sendiri, sehingga memiliki email dengan domain website, jadi 
tidak perlu menggunakan email domain gratis. Karena menggunakan email domain 
perusahaan, kredibilitas perusahaan juga meningkat di mata pelanggan. Fitur ini juga 
memudahkan konsumen untuk mengetahui email mana yang resmi dari perusahaan atau 
toko pemilik bisnis (owner). Dengan begitu konsumen akan lebih mudah terhindar dari 
kejahatan penipuan  yang mengatasnamakan perusahaan pemilik bisnis (owner) 

d) Media untuk Press Release, bahwa perusahaan bisnis memerlukan eksposur media sebagai 
salah satu cara untuk tetap terhubung dengan pelanggan. Di website ini pemilik bisnis dapat 
menerbitkan press release yang berisi berita kegiatan perusahaan, update produk, event 
perusahaan ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan produk perusahaan.  Jadi pemilik 
bisnis atau pemilik perusahaan  akan selalu terlihat aktif di mata pelanggan.  

3. Google Sites 
Google Sites merupakan aplikasi wiki terstruktur untuk membuat web pribasi maupun 

kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Google Sites disiapkan sebagai 
pengganti dari Google Page Creator. Situs yang dibuat mempunyai alamat 
http://sites.google/site/username/, sehingga membuat situs bersama-sama semudah mengedit 
dokumen, dan pengguna selalu mengendalikan siapa yang memiliki akses, apakah ituhanya 
sendiri, tim, atau seluruh organisasi (https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Sites). Aplikasi ini 
semula bernama JotSpot nama yang sama seperti perusahaan pembuatnya. Produk ini awalnya 
ditunjukkan untuk perusahaan kecil dan menengah. JotSpot pernah masuk daftar 15 
perusahaan baru yang patut diawasi perkembangannya. Menutur versi InfoWord Google 

http://sites.google/site/username/
https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Sites


mengakuisisi JotSpot pada bulan Oktober 2006, sehingga Google Sites dapat diakses di htpp:// 
sites.google.com. Google Sites adalah cara termudah untuk membuat informasi dapat diakses 
oleh orang yang membutuhkan cepat, akses up to date. Orang-orang dapat bekerjasama dalam 
situs untukmenambahkan berkas file lampiran, informasi dari aplikasi Google lainnya (seperti 
Google Docs, Google Calender, Youtube dan Picasa), dan konten baru yang bebas bentuk. 
Membuat situs bersama-sama semudah mengedit dokumen dan pengguna selalu 
menegndalikan siapa yang memiliki akses, apakah itu hanya sendiri, tim, atau seluruh 
organisasi. Pengguna bahkan dapat menanyangkan situs untuk dunia bisnis. Aplkasi web google 
sites dapat diakses dari komputer yang terhubung internet. Program aplikasi Google Sites 
merupakan merupakan aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun 
kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Google Sites disiapkan sebagai 
pengganti dari Google Page Creator. Situs yang dibuat mempunyai alamat 
http://sites.google.com/site/username/, sehingga membuat situs bersama-sama semudah 
mengedit dokumen, dan pengguna selalu mengendalikan siapa yang memiliki akses, apakah itu 
hanya sendiri, tim atau seluruh organisasi (https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Sites).  

Maka jenis usaha yang akan ditingkatkan melalui kegiatan program kemitraan masyarakat ini 
untuk komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang adalah jenis usaha perorangan 
seperti makanan ringan, grosir kelapa dan kerajinan bambu. Kondisi sekarang ini beberapa 
warga Pakintelan Gunungpati yang mempunyai usaha kecil-kecilan memang belum mempunyai 
sistem pemasaran melalui digital, dan belum terpikirkan bagaimana warga yang mempunyai 
bisnis kecil-kecilan akan memasarkan secara digital melalui e-commerce dan masih 
mengandalkan teknik pemasaran secara konvensional, bahkan masih mengandalkan pemasaran 
berdasarkan relasi ketika para anggota komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang 
sedang mengadakan pertemuan dengan warganya, baru dapat memasarkan usaha bisnisnya, 
sehingga belum dapat meningkatkan penghasilan. Dan capaian setelah dilakukan pelatihan e-
commerce yakni komunitas warga Pakintelan Gunungpati yang memiliki bisnis kecil-kecilan 
dengan sistem konvensional setelah dilatih untuk membuat e-commerce berbasis Google Sites, 
maka mereka yang mempunyai usaha bisnis tersebut akan mempunyai e-commerce sebagai 
pemilik usaha yang berhak mengelola website e-commerce secara pribadi, sehingga pemasaran 
yang diharapkan tidak menggunakan sistem konvensional dan akan meningkatkan penghasilan, 
dengan memasarkan produk maupun jasa secara online melalui jaringan internet yakni melalui 
website e-commerce berbasis Google Sites yang telah dibuat oleh pemilik bisnis tersebut.  
     Maka perlu diadakan semacam pelatihan membuat website e-commerce untuk membantu 
memasarkan hasil produksi komunitas warga Pakintelan secara digital, sehingga akan 
memudahkan dalam memasarkan hasil produksinya secara digital dalam dunia maya dengan 
menggunakan website e-commerce berbasis aplikasi google sites. Setelah diadakan pelatihan e-
commerce bagi komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang, sehingga peserta pelatihan 
e-commerce akan terampil dan paham serta mampu bagaimana cara membuat website e-
commerce, pada akhirnya website e-commerce akan digunakan untuk mempromosikan dan 
memasarkan hasil usaha produksi secara digital, sehingga pemasaran secara digital dengan 
menggunakan website e-commerce berbasis aplikasi perangkat lunak google sites mampu 
meningkatkan pendapatan usaha bisnis mitra yakni komunitas warga Pakintelan Gunungpati 
Semarang dalam menjalankan usaha bisnisnya di Pakintelan Gunungpati Semarang.     

   



. 

SOLUSI PERMASALAHAN 

Permasalahan mitra dalam hal ini merupakan prioritas permasalahan yang sudah ditentukan 
bersama antara tim pengusul PKM bersama-sama mitra, dalam hal ini Komunitas warga 
Pakintelan Gunungpati Semarang dengan objek sasarannya adalah para pelaku usaha bisnis dan 
anggota organisasi karang taruna yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di lingkungan 
kelurahan Pakintelan Gunungpati Semarang. Kominitas warga Pakintelan yang telah 
mempunyai usaha bisnis pribadi, tetapi usaha bisnis pribadi yang dijalankan sebagai pemilik 
bisnis masih menjalankan bisnisnya secara konvensional hanya berdasarkan relasi atau 
hubungan antar tetangga dan teman-teman alumni sekolah maupun perguruan tinggi serta 
teman-teman instansi. Maka yang perlu dipikirkan disini bahwa dalam menjalankan bisnis akan 
mengangkat wacana tentang penggunaan teknologi informasi dan science kaitannya dalam 
perubahan sosial dalam masyarakat, terutama kemampuan menjalankan bisnis dengan 
menggunakan jaringan internet,  namun pada kenyataannya dalam pelaksanannya bisnisnya 
belum mampu meningkat pendapatan pemilik bisnis, terhambat karena juga belum mengetahui 
dan memahami tentang e-commerce dalam memasarkan hasil produksi melalui internet, 
sehingga hasil produksi pemilik bisnis belum dikenal secara luas oleh masyarakat secara online 
dalam dunia maya. Oleh karena mereka sering melakukan bisnis tanpa memanfaatkan aplikasi 
sederhana dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites  berbasis digital secara 
optimal. Hal ini mendorong tim pengusul PKM bersama-sama mitra untuk serius mengatasi hal 
tersebut. 

Dari permasalahan diatas sehingga dapat dirumuskan, bahwa permasalahan rill yang 
dihadapi sasaran mitra “PKM Pelatihan E-commerce Bagi Komunitas Warga Pakintelan 
Gunungpati Semarang” adalah kurangnya penguasaan teknologi informasi dalam 
pengembangan dan penyampaian informasi pemasaran melalui e-commerce berbasis digital. 
Berdasarkan dari permasalahan mitra dan sifat kegiatan, maka solusi yang ditawarkan dalam 
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mengadakan kegiatan pelatihan e-commerce 
dengan membuat website berbasis digital yang berbentuk sederhana dengan menggunakan 
aplikasi perangkat lunak google sites, kemudian mempraktekkan cara membuat website  
berbasis digital berbentuk sederhana menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites. 
Setelah itu mengadakan kegiatan pendampingan untuk mengetahui kontinuitas dan kesuksesan 
pelatihan membuat e-commerce sederhana berbasis digital dengan menggunakan aplikasi 
perangkat lunak google sites, sehingga pada akhirnya peserta pelatihan e-commerce akan 
terampil dan paham cara membuat website e-commerce dengan menggunakan aplikasi Google 
Sites, yang pada akhirnya websitenya akan digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan 

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal 
berikut. 
a.Uraikan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk skema atau deskripsi yang mudah 
dibaca/dipahami. 
b.Solusi dibuat selama kegiatan sesuai dengan permasalahan masing-masing kelompok masyarakat sasaran. 
c.Uraikan luaran yang akan dicapai dari setiap solusi yang akan dilaksanakan dan bersifat kuantitatif. 
d.Uraian solusi yang ditawarkan dengan hasil riset tim pengusul secara skematis. 



hasil usaha produksi secara digital yang telah dimiliki mitra sebagai peserta pelatihan e-
commerce. 

Berdasarkan  dari permasalahan mitra dan sifat kegiatan, maka solusi yang ditawarkan 
dalam kegiatan program kemitraan masyarakat  (PKM) ini adalah: 
1. Mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan membuat e-commerce berupa website 

menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites. 
2. Mempraktekkan cara membuat e-commerce sederhana menggunakan aplikasi perangkat 

lunak google sites. 
3. Mengadakan kegiatan pendampingan untuk mengetahui kontinuitas dan kesuksesan 

pelatihan membuat e-commerce berupa website menggunakan aplikasi perangkat lunak 
google sites. 
Maka jenis usaha warga komunitas Pakintelan yang akan ditingkatkan penjualannya melalui 

kegiatan program kemitraan masyarakat ini seperti usaha membuat makanan ringan, grosir 
kelapa, dan kerajinan bambu rotan, dipasarkan tidak secara konvensional, tetapi dipasarkan 
secara digital dengan menggunakan website e-commerce berbasis aplikasi google sites. Maka 
warga Pakintelan yang telah mendapat pelatihan e-commerce akan mampu merancang dan 
membuat website e-commerce, sehingga mereka mempunyai hak untuk mengelola website e-
commercenya sendiri untuk memasarkan hasil produksinya secara mandiri, akan meningkatkan 
pendapatan atau penghasilan serta mempermudahkan mendapatkan calon pembeli dan 
pelanggan.        
 

METODE PELAKSANAAN 
Seiring dengan perkembangan jaman terutama teknologi informasi yang sangat pesat 

dengan menggunakan jaringan internet, maka penyebaran informasi bisnis dalam bidang e-
commerce tidak lagi menggunakan sistem perdagangan konvensional yang mengakibatkan 
banyak pemborosan untuk waktu dan biaya transportasi yang sangat mahal dan tidak efisien. 
Maka komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang yang terdiri dari kaum muda sebagai 
anggota organisasi karang taruna yang mempunyai berbagai latar belakang mulai dari tingkat 
pendidikan serta profesi dari organisasi karang taruna dan pelaku usaha bisnis yang mempunyai 
usaha seperti makanan ringan, grosir kelapa, serta kerajinan bambu di Pakintelan Gunungpati 
Semarang, maka sangat perlu dilakukan identifikasi awal bahwa kaum muda anggota dari 
organisasi Karang Taruna belum mengenal e-commerce dan pelaku usaha bisnis yang 
mempunyai usaha makanan, grosir kelapa, serta kerajinan bambu belum pernah menjalankan 
bisnisnya dengan menggunakan website e-commerce. Selain itu juga dilakukan identifikasi pada 
kualitas para anggota organisasi karang taruna sebagai kaum muda dan beberapa pelaku usaha 
bisnis di Pakintelan Gunungpati Semarang apakah menguasai keahlian dan keterampilan di 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata dan mengacu kepada solusi atas permasalahan prioritas 
wilayah, uraikan langkah-langkah atau tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan solusi yang ditawarkan dengan 
cakupan sebagai berikut: 
a.Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukan langkah-langkah solusi atas persoalan yang disepakati bersama, 
mengacu pada program yang ada. 
b.Uraikan metode pendekatan dari masing-masing solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 
mitra program yang telah disepakati bersama dengan luaran yang jelas. 
c.Uraikan partisipasi mitra dan pemda/lembaga yang terlibat. 
d.Uraikan evaluasi dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. 



bidang e-commerce khususnya membuat website e-commerce. Maka rencana kegiatan yang 
akan dilakukan tim kegiatan program kemitraan masyarakat (PKM) terlebih dahulu 
mengadakan surve dengan mendatangi mitra yang terdiri dari ketua organisasi karang taruna 
serta para pelaku usaha bisnis makanan, grosir kelapa, kerajinan bambu yang berada di 
Pakintelan Gunungpati Semarang yang tergabung sebagai komunitas warga Pakintelan 
Gunungpati Semarang. Setelah surve dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari komunitas 
warga Pakintelan Gunungpati Semarang, kemudian rencana selanjutnya tim kegiatan program 
kemitraan masyarakat  (PKM) akan melatih keterampilan membuat e-commerce berupa 
website untuk karang taruna dan pelaku usaha bisnis makanan ringan, grosir kelapa dan 
kerajinan bambu di lingkungan Pakintelan Gunungpati Semarang.   

Metode pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat  (PKM) yang digunakan adalah 
metode surve dan pelatihan kepada anggota organisasi karang taruna dan beberapa pelaku  
usaha bisnis di Pakintelan Gunungpati Semarang. Metode surve melakukan identitas dari setiap 
anggota organisasi karang taruna tentang pengetahuan e-commerce serta pelaku usaha bisnis 
ketika menjalankan usaha bisnisnya sehari-hari tanpa menggunakan teknologi informasi yakni 
e-commerce, sehingga diketahui teknik cara memasarkan usaha produk bisnis keseharianya 
secara konvensional tidak terhubung dengan jaringan internet atau tidak secara digital.  

Metode pelatihan dilaksanakan dengan memberikan materi pelatihan yang harus dilakukan 
dengan cara praktek, sehingga peserta pelatihan wajib membuat e-commerce berbentuk 
website dengan materi yang disusun oleh tim. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, 
komunitas warga Pakintelan yang telah mempunyai usaha seperti membuat makanan ringan, 
grosir kelapa, kerajinan bambu dan karang taruna dikumpulkan disuatu tempat yakni di gedung 
balai kelurahan untuk diberi pelatihan. Selama kegiatan pelatihan dilakukan tanya jawab 
dengan peserta pelatihan e-commerce. Peserta pelatihan terlebih dahulu diberikan materi teori 
pelatihan yakni konsep e-commerce dan teknik cara membuat website e-commerce sederhana, 
termasuk menentukan isi konten berupa judul, halaman, gambar, dan link di website e-
commerce dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites. Setelah itu peserta 
pelatihan dijelaskan cara mengoperasikan website e-commerce dengan menggunakan internet 
dengan cara tim memperlihatkan contoh website e-commerce dengan menggunakan aplikasi 
perangkat lunak google sites yang sudah jadi. Website e-commerce yang telah dibuat oleh 
peserta mempunyai link dan link tersebut langsung terhubung ke jaringan internet dan android 
melalui Whatsapp, sehingga isi dari website e-commerce dapat diperlihatkan dengan cara 
peserta pelatihan mendemontrasikan cara mengoperasikannya website e-commercenya 
masing-masing secara online.  

Tahapan evaluasi dalam kegiatan ini meliputi awal dan akhir, Dalam evaluasi ini kriteria 
keberhasilan peserta pelatihan ini diukur dengan hasil karya e-commerce berbasis google sites 
berupa website e-commerce dari setiap peserta pelatihan e-commerce yang telah dibuat secara 
bertahap selama pelaksanaan pelatihan e-commerce.  

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunitas warga Pakintelan merupakan komunitas yang anggotanya adalah seluruh warga 
yang bertempat tinggal di Pakintelan Gunungpati Semarang, maka disebut komunitas warga 
Pakintelan. Komunitas warga Pakintelan khususnya yang mempunyai usaha bisnis seperti 
memproduksi makanan ringan, grosir kelapa, dan kerajinan bambu, sehingga terpikirkan 
bagaimana anggota komunitas warga Pakintelan yang mempunyai usaha bisnis secara mandiri 
dapat memanfaatkan aplikasi untuk memasarkan dan mempromosikan sesuatu yakni 
produksinya dalam dunia usaha dengan menggunakan website e-commerce berbasis teknologi 
informasi agar lebih menarik dengan menggunakan aplikasi Google Sites. Maka yang perlu 
dipikirkan disini bahwa dalam menjalankan bisnis akan mengangkat wacana tentang 
penggunaan teknologi informasi dan science kaitannya dalam perubahan sosial dalam 
masyarakat, terutama kemampuan menjalankan bisnis dengan menggunakan jaringan internet, 
namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan bisnisnya, sebagian warga Pakintelan sebagai 
pelaku bisnis belum mampu meningkatkan pendapatan sebagai pemilik bisnis, terhambat juga 
karena belum mengetahui dan memahami tentang e-commerce dalam memasarkan hasil 
produksinya melalui internet, sehingga hasil produksi pemilik bisnis belum dikenal secara luas 
oleh masyarakat secara online dalam dunia maya. Oleh karena mereka sering melakukan bisnis 
tanpa memanfaatkan aplikasi sederhana dengan menggunakan website e-commerce 
menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites  secara optimal.  

Kegiatan pelatihan keterampilan membuat website yakni website e-commerce berbasis  
google sites dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak goole sites yang dilaksanakan pada 
tanggal 6 Februari 2022 di Aula Balai Desa Kelurahan Pakintelan Gunungpati Semarang. 
Pelatihan keterampilan membuat e-commerce yakni website e-commerce berbasis google sites 
ini diikuti 13 peserta dari kalangan karang taruna yang nantinya akan diberdayakan untuk 
membantu mengelola UMKM Pakintelan dan pemilik usaha makanan ringan, grosir kelapa dan 
pengrajin bambu rotan yang berada di wilayah Pakintelan Gunungpati Semarang. Dosen 
Pendidikan Teknologi Informasi dilibatkan sebagai instruktur dalam kegiatan pelatihan ini. 
Berikut merupakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini:  

Tabel 1. Hasil Kegiatan Meliputi Langkah, Tujuan, Pelaksanaan dan Hasil 

Persiapan 

Langkah Tujuan Hasil 

Materi teori e-commerce 
bagaimana cara membuat 
website e-commerce berbasis 
google sites dengan 
menggunakan aplikasi 
perangkat lunak google sites 
dan bagaimana menggunakan 
gmail serta internet 

Agar peserta pelatihan e-
commerce memahami dan 
mengerti apa itu website e-
commerce berbasis google 
sites dan cara pengoperasian 
dalam menggunakan 
perangkat lunak google sites 
dan menggunakan gmail serta 
internet 

Peserta pelatihan e-commerce 
yakni membuat website e-
commerce berbasis google 
sites dan cara pengelolaan 
aplikasi google sites  

Hasil dan Pembahasan berisi deskripsi Objek, hasil kegiatan dan pembahasan dari hasil pengabdian 



Pelaksanaan 

Langkah Tujuan Hasil 

Mengadakan kegiatan praktek 
dengan menggunakan 
komputer laptop untuk 
pelatihan keterampilan 
membuat  website e-
commerce berbasis google 
sites 

Memanfaatkan aplikasi 
perangkat lunak sites google 
untuk membuat e-commerce 
yakni website berbasis google 
sites 

Peserta pelatihan e-commerce 
memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan dalam 
menggunakan komputer 
laptop dan apllikasinya 
sehingga menghasilkan 
website e-commerce  barbasis 
google sites 

Penutup   

Langkah Tujuan Hasil 

Mengirim link website e-
commerce berbasis google 
sites melalui internet dengan 
menggunakan android 
masing-masing peserta 
pelatihan e-commerce 

Praktek menggunakan 
internet untuk link website e-
commerce berbasis google 
sites ke android 

Peserta pelatihan e-commerce 
memperoleh keterampilan 
dalam menggunakan aplikasi 
google sites dan menghasilkan 
website e-commerce berbasis 
google sites 

 
Pelatihan e-commerce berupa teori dan praktek selama sehari ini diawali dengan 

pembukaan dan dilanjutkan dengan ceramah mengenai materi cara membuat website e-
commerce berbasis google sites. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan praktek komputer 
dengan menggunakan laptop yakni membuat website e-commerce menggunakan aplikasi 
perangkat lunak google sites.  Setelah website e-commerce tersebut selesai dibuat oleh setiap 
peserta pelatihan e-commerce maka link website e-commerce setiap peserta pelatihan dapat 
dikirim menggunakan fasilitas internet yang terhubung ke android dan hasil dari membuat 
website e-commerce tersebut dapat dilihat melalui link website e-commerce yang dikirim oleh 
setiap peserta pelatihan dalam android masing-masing peserta pelatihan e-commerce. Untuk 
pengumpulan tugas peserta pelatihan e-commerce diberi waktu sampai tiga hari termasuk 
mulai dari pertemuan pertama teori dan praktek sampai dua hari berikutnya untuk 
mengumpulkan tugas link website e-commerce melalui link google form yang telah disediakan. 

Untuk pembahasan bahwa kegiatan pelatihan keterampilan membuat website e-commerce 
dalam program PKM pelatihan e-commerce bagi warga Pakintelan Gunungpati Semarang ini 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal  6 Februari 2022. Adapun rincian kegiatan adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 2. Tabel Jadwal Kegiatan 

No Waktu 
Hari ke 1 

Minngu, 6 Februari 2022 

1. 08.00-08.30 Registrasi 

2. 08.30-08.45 Pembukaan 

3. 08.45-09.30 Peserta 

4. 09.30-10.15 Peserta 

5. 10.15-10.30 Break 



6. 10.30-11.15 Peserta  

7. 11.15-12.00 Peserta 

8. 12.00-13.00 istirahat  

9. 13.00-13.45 Peserta 

10. 13.45-14.00 Peserta 

a) Kegiatan untuk Sesi 1 
Kegiatan untuk sesi 1 dimulai pada pada pukul 08.45-10.15, pelatihan e-commerce diawali 
dengan pembukaan dan ceramah mengenai bagaimana membuat website e-commerce 
dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites serta tujuan dan manfaat.  

b) Kegiatan untuk Sesi 2 
Kegiatan untuk sesi 2 pada pukul 10.30-12.00 adalah pelatihan keterampilan membuat 
website e-commerce dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites. Disini 
peserta mulai membuat dan menentukan isi (content) website e-commerce berupa 
gambar produk maupun jasa dan tulisan atau kalimat mengenai informasi harga dan cara 
pemesanan yang diletakkan di template website. Kemudian pelatihan e-commerce 
dilanjutkan kembali setelah peserta pelatihan selesai makan siang pada pukul 12.00-
13.00, masih dalam pelatihan e-commerce para peserta membuat halaman beranda atau 
halaman utama serta halaman kedua pada website e-commerce untuk artikel serta 
keterangan informasi produk  dan jasa dalam website e-commerce.  

c) Kegiatan untuk sesi 3 
Kegiatan pelatihan berikutnya pada sesi ke 3 pukul 13.00-14.00, setiap peserta pelatihan 
e-commerce mengirimkan link website e-commerce, sehingga pada akhir pelatihan ini 
peserta menghasilkan website e-commerce berbasis google sites.  
 

KESIMPULAN 

Setelah mengadakan pelatihan e-commerce bagi komunitas warga Pakintelan Gunungpati 
Semarang yakni membuat website e-commerce berbasis google sites, sehingga peserta 
pelatihan e-commerce akan terampil dan paham serta mampu bagaimana cara membuat 
website e-commerce dengan menggunakan aplikasi google sites, pada akhirnya website e-
commerce tersebut akan digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil usaha 
produksi secara digital yang telah dimiliki mitra sebagai peserta pelatihan e-commerce. 

 

 

STATUS LUARAN 

No. 
Jenis Luaran 

(Seminar/ 
Uraian Tanggal Status 

Tuliskan secara ringkas kesimpulan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang 
dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran 
lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraians tatus luaran harus didukung dengan bukti kemajuan 
ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta 
mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui simpelmasV2. 



Jurnal/ Buku/ HKI) 

Luaran Wajib 

1 Seminar Nasional SNHP    

2     

Luaran Tambahan 

1     

2     
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GAMBARAN IPTEK 

Gambaran transfer of knowlegde yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan e-commerce 
bagi komunitas warga Pakintelan Gunungpati Semarang dalam kegiatan pelatihan adalah 
sebagai berikut (1) disampaikan materi teori cara membuat e-commerce sederhana 
menggunakan aplikasi google sites, (2) disampaikan materi cara mengoperasikan e-commerce 
berbasis Google Sites, disertai contohnya, (3) praktek cara membuat e-commerce berupa 
website sederhana menggunakan aplikasi perangkat lunak google sites, dan (4) 
mendemonstrasikan hasil praktek membuat e-commerce sederhana dengan menggunakan 
internet yang terhubung dari link e-commerce berupa website yang telah dibuat melalui 
Whatsapp android masing-masing peserta pelatihan e-commerce.  

 

PETA LOKASI MITRA 
 

Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan diimplentasikan di mitra 
sasaran. 

Peta lokasi mitra berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran 
dengan PT pengusul 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan system nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 

pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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Gambar 1. Peta Lokasi wilayah mitra PKM 

 



LAMPIRAN 
1. Surat Tugas Yang Sudah Ditanda tangani 

Lampiran-lampiran yang terdiri dari  
1. Surat Tugas yang sudah ditanda-tangani 
2. Surat Pernyataan Kesediaan Mitra 
3. Daftar Hadir Mitra 
4. Materi Pengabdian 
5. Foto Kegiatan 



 



2. Surat pernyataan Kesediaan Mitra 



 



3. Daftar Hadir Mitra  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Materi Pengabdian 
 

 

 

 

BUKU DIKTAT PELATIHAN E-COMMERCE 
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Februari 2022 



A. Membuat Toko Online Pada Google Sites 

1. Kunjungi Situs Google Sites https://sites.google.com 

 

2. Masukan gmail, pilih berikutnya 

https://sites.google.com/


 

3. Masukkan password gmail, pilih berikutnya, 

 

4. Masuk ke situs google sites, dan ada beberapa pilihan template yang disediakan oleh 

google sites, tetapi jika ingin membuat website e-commerce sesuai desain kita sendiri 

maka bisa menggunakan menu kosong,  



 

 

 

 

5. Dalam kasus ini ingin mendesain dimulai dari template kosong 



 

6. Sesuaikan sesuaikan nama situs anda 

 



 

 

7. Kemudian ubah judul situs, sesuaikan font dan ukurannya, serta format rata teksnya 

 

8. Setelah itu mengganti background header 



 

 

 

  

9. Pilih ubah gambar, kemudian pilih upload untuk mengambil gambar dari komputer, pilih 

gambar untuk mengambil gambar dari drive google 



 

10. Maka memilih salah gambar untuk dipasang di headernya seperti tampilan berikut, 

 



11. Pilih kotak teks untuk menambahkan judul produk 

 

 

12. Ketikkan judul produknya seperti gambar berikut, 

 

 

 

 



13. Membuat produk yang ingin ditampilkan, pilih tata letak sesuai dengan kebutuhan, disini 

memilih empat tata letak untuk menampilkan empat produk 

 

 

14. Pilih pada tat letak empat, sehingga seperti gambar berikut,  

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Pilih tombol plus untuk menambahkan gambar produk,kemudian pilih gambar 

 

 

 

16. Tentukan gambar produk yang akan dimasukkan,pilih sisipkan, 



 

 

 

 

17. Berikan nama produk dan harganya, 



 

 

18. Kemudian ulangi langkah nomer 15 sampai 17 untuk membuat produk lain, 

 

 



 

 

19. Membuat kalimat Cara Pemesanan produk menggunakan kotak teks, 

 

 

20. Membuat button atau tombol beli, pilih sisipkan - Tombol, ketikan kata BELI kemudian 

isi tautan atau link seperti gambar berikut. kemudian pilih sisipkan. 

Jika tautan WA ingin langsung ada pesan teks maka contoh scriptnya sebagai berikut. 

https://wa.me/6282134240379?text=Saya%20ingin%20beli%20Bandeng%20Presto%20b

iji 

%20 maksudnya adalah sebagai pemisah antar kata 

https://wa.me/6282134240379?text=Saya%20ingin%20beli%20Bandeng%20Presto%20biji
https://wa.me/6282134240379?text=Saya%20ingin%20beli%20Bandeng%20Presto%20biji


 

21. Tarik (drag and drop) tombol persis di bawah produk seperti contoh gambar berikut. 

Copy paste tombol beli untuk produk-produk lain. 



 

 

 

22. Membuat link pada nomer agar bisa menuju ke aplikasi whatsapps, pilih terapkan 

 

 



 

 

 

 

23. Kemudian sisipkan kembali kotak teks untuk Cara pengiriman produk, 

 

 

 

24. Setelah itu ketik Cara Pengiriman Produknya, berikut ini 



 

 

25. Setelah itu publikasikan situs, tersebut 

 

26. Pilih publikasikan 



 

Untuk melihat situs alamat ada di https://sites.google.com/view/indrifood,  

Setelah itu publikasikan. 

27. Klik pada link kemudian salin 

 

https://sites.google.com/view/indrifood


 

28. Untuk melihat hasil kunjungi alamat situs 

 

 

 



29. Membuat jumlah pengunjung atau visitor counter, kunjungi freevisitorcounters.com, pilih 

template yang tersedia, kemudian pilih Got It, copy kode yang muncul dengan menekan 

tombol copy code. 

 

30. Kemudian kembali ke google sites dan pilih sisipkan - sematkan, pilih kode semat, paste 

kode yang sudah dicopy dari free counters, pilih berikutnya , sehingga hasilnya sebagai 

berikut 



 

 

B. TUTORIAL CARA MEMBUAT HALAMAN WEBSITE E-COMMERCE DI 

GOOGLE SITES 

1. Pada menu dipilih halaman  



 
 

2. Untuk menambah halaman pilih tanda plus (+) 

 
 

 

 

 

 



3. Kemudian setelah klik tanda plus (+), maka akan keluar  template untuk dituliskan kalimat  

 
 

4. Tulis kalimat ARTIKEL, setelah itu klik selesai 

 



 

 

 

5. Maka akan terlihat tampilan halaman untuk artikel 

 
 

6. Untuk mengubah halaman muka menjadi beranda maka dilihat dahulu tampilannya 



 
 

7. Maka pada halaman muka ada gambar titik tiga diklik pilih properti 

 
 

8.  Maka tulis kalimat Beranda pada properti dan klik selesai 



 
 

 

 

 

9. Maka Akan terlihat pada web nya 



 
 

 

10. Untuk membuat subhalaman artikel dengan cara memilih Subhalaman 



 
 

11. Ketikan Manfaat Lumpia 



 
 

12. Setelah itu sisipkan teks Manfaat Lumpia 



 
13. Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan judul artikel yang lain 

14. Kemudian setelah selesai publikasikan 

 

 

 
5. Foto Kegiatan 
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