
 

14 
 

BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

A. Pelaksanaan  

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan 

pada 16 November 2021, dengan judul “Pelatihan Pembuatan Pasta 

Berbahan Dasar Tepung Singkong”. Pada Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) dihadiri oleh 20 orang peserta dari SMKN 7 Kota 

Tangerang Selatan. Isi dari kegiatan ini adalah menjelaskan manfaat baik 

dari tepung singkong, kemudian bagaimana proses pembuatan pasta 

dengan bahan dasar tepung singkong yang merupakan bahan substitusi 

dari tepun terigu, serta cara pengolahan pasta tepung singkong menjadi 

makanan yang lezat dengan pemutaran materi berupa video demo 

memasak yang sudah disiapkan oleh tim penulis. 

Lokasi SMKN 7 Tangerang Selatan terletak di Jl. Cempaka 3, 

RT.002/RW.003 Kel. Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15444. 

Melihat lokasi tersebut maka, kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam bentuk workshop dan akan diselenggarakan 

menggunakan aplikasi Zoom secara daring (online) mengingat adanya 

pandemi Covid-19. Hal ini adalah untuk menjaga jarak antara satu dan 

lainnya sehingga dapat mengurangi kerumunan dan meminimalisir 

penyebaran virus Covid-19. 
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  GAMBAR 1 

Lokasi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan 

 

Sumber: Google Map (2021) 

 

Pelaksanaan PkM ini dibuat dengan tujuan untuk dapat 

memberikan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi yakni mengenai 

pengetahuan serta inovasi dalam pengolahan makanan. Pengetahuan yang 

diberikan diantaranya adalah melalui pemaparan materi mengenai tepung 

singkong, pasta, penyakit celiac, kemudian manfaat tepung singkong, serta 

mengenai pembuatan adonan pasta dengan bahan dasar tepung singkong 

sebagai substitusi pengganti tepung terigu. Dalam paparan materi akan 

dijelaskan bahwa tepung terigu yang mengandung gluten dapat digantikan 

dengan tepung singkong atau Modified Cassava Flour (MOCAF) dengan 

berbagai manfaatnya, khususnya bagi penderita penyakit celiac atau 

orang-orang yang tidak dapat mengkonsumsi gluten. Kemudian dari sisi 

teknologi, tim Pengabdian kepada Masyarakat juga melalui teknologi 

aplikasi Zoom, memberikan pemaparan materi berupa video yang dapat 
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dilihat langsung dan kemudian dapat diimplementasikan oleh peserta 

mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan cara pembuatan adonan 

dasar pasta dengan bahan tepung singkong guna menambah wawasan dan 

keterampilan juga membantu meningkatkan kreativitas.  

Melalui peserta mengetahui cara pembuatan adonan dasar pasta 

dengan bahan tepung singkong maka selain mendapatkan pengetahuan 

mengenai tepung bebas gluten (gluten-free) bagi penderita penyakit celiac, 

selain itu melalui materi yang dipaparkan juga diharapkan dapat 

memberikan ide bisnis dan siswa/i SMKN 7 Tangerang Selatan sebagai 

generasi milenial dapat melakukan praktek serta memberikan pengetahuan 

bahwa tepung singkong dapat dijadikan sebagai bahan adonan dasar pasta. 

 

B. Hasil Kegiatan  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul 

“Pelatihan Pembuatan Pasta Berbahan Dasar Tepung Singkong” kepada 

siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan yaitu menghasilkan 

beberapa hal yakni diantaranya adalah: 

1. Bagi peserta PkM yakni siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang 

Selatan adalah mendapatkan e-certificate dan e-book yang akan 

dikirimkan melalui email masing-masing peserta yang diperoleh 

setelah siswa-siswi mengisi formulir pendaftaran.  

2. Bagi tim PkM mendapatkan masukan peserta dari diskusi dan tanya-

jawab pada saat berlangsung PkM, serta hasil dari pre-test dan post-
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test berisi penilaian peserta terhadap PkM yang dilaksanakan. 

Adapun pre-test dan post-test yang dilakukan adalah berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan PkM dan peserta 

diberikan tiga pilihan jawaban yakni Ya, Ragu-ragu, Tidak. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan peserta menjawab pertanyaan 

mengingat peserta kegiatan adalah siswa-siswi Sekolah Menengah. 

Dan hasil pre-test dan post-test dari kegiatan PkM “Pelatihan 

Pembuatan Pasta Berbahan Dasar Tepung Singkong” kepada siswa-

siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 

a. Pre-test 

Berikut merupakan hasil dari pre-test pelaksanaan kegiatan PkM 

“Pelatihan Pembuatan Pasta Berbahan Dasar Tepung Singkong” 

kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. 

1) Pertanyaan: “Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya 

tepung singkong?” 

TABEL 3 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 1 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 13 65 

Ragu-ragu 2 10 

Tidak 5 25 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden pada pertanyaan 

pertama yaitu “apakah sebelumnya anda mengetahui 
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adanya tepung singkong?”. Didapatkan bahwa terdapat 13 

dari 20 responden atau sebesar 65% dari responden 

memberikan jawaban Ya. Kemudian 2 dari 20 responden 

memberikan jawaban Ragu-ragu dan 5 dari 20 responden 

memberikan jawaban Tidak. Dari hasil diatas didapatkan 

kesimpulan bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang 

Selatan sudah mengetahui adanya tepung singkong. Hal ini 

dikarenakan bahwa siswa-siswi tersebut merupakan jurusan 

Tata Boga sehingga mereka sudah lebih mengenal berbagai 

bahan dasar tepung, termasuk tepung singkong atau biasa 

dikenal dengan tepung Mocaf. 

2) Pertanyaan: “Apakah anda mengetahui tepung singkong 

bisa menjadi pengganti tepung terigu?” 

TABEL 4 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 2 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 8 40 

Ragu-ragu 6 30 

Tidak 6 30 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden pada pertanyaan 

kedua yaitu “apakah anda mengetahui tepung singkong bisa 

menjadi pengganti tepung terigu?” Didapatkan 8 dari 20 

responden dengan persentase 40% menjawab Ya. Dan 6 

dari 20 responden menjawab Ragu-ragu dan 6 dari 20 
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responden menjawab Tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

60% siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan merasa 

Ragu-ragu dan Tidak tahu bahwa tepung singkong dapat 

menjadi substitusi tepung terigu. Dikarenakan sedikitnya 

produk tepung singkong yang didapati dalam masyarakat 

pada umumnya. Selain itu kebanyakan masyarakat belum 

memahami manfaat dari tepung singkong. 

3) Pertanyaan: “Apakah sebelumnya anda mengetahui 

manfaat dari tepung singkong?” 

TABEL 5 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 3 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 5 25 

Ragu-ragu 3 15 

Tidak 12 60 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

  Berdasarkan hasil dari jawaban responden, 5 dari 

20 responden dengan persentase 25% memberikan jawaban 

Ya. Lalu  3 dari 20 responden dengan persentase 15% 

memberikan jawaban Ragu-ragu. Dan 12 dari 20 responden 

dengan persentase 60%  memberikan jawaban Tidak. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan belum mengetahui 

manfaat dari tepung singkong. Oleh karena itu, kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini sudah tepat untuk 



 

20 
 

dilaksanakan kepada siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang 

Selatan, dengan harapan dapat memberikan pengetahuan 

dan ilmu baru serta membuka kreativitas sebagai siswa-

siswi jurusan Tata Boga. 

4) Pertanyaan: “Pernahkah anda mendengar penyakit celiac 

(celiac disease)?” 

TABEL 6 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 4 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 5 25 

Ragu-ragu 4 20 

Tidak 11 55 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan tersebut, 5 dari 20 responden 

dengan persentase memberikan jawaban Ya. Lalu 4 dari 20 

responden dengan persentase 20% memberikan jawaban 

Ragu-ragu dan 11 dari 20 responden dengan persentase 

55% memberikan jawaban Tidak. Dari hasil diatas 

memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota 

Tangerang Selatan belum pernah mendengar penyakit 

celiac (celiac disease) dengan persentase tertinggi yaitu 

55%. Untuk itu melalui pemaparan yang diberikan di 

Pengabdian kepada Masyarakat kali ini, diharapkan peserta 

lebih memahami penyakit celiac tersebut. 
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5) Pertanyaan: “Apakah anda suka dengan makanan pasta?” 

TABEL 7 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 5 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 18 90 

Ragu-ragu 2 10 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Dari hasil pertanyaan diatas 18 dari 20 responden 

dengan persentase 90% memberikan jawaban Ya dan 2 dari 

20 responden dengan persentase 10% memberikan jawaban 

Ragu-ragu. Dari hasil diatas responden tertinggi dengan 

persentase 90% memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan suka dengan makanan 

pasta. Hal ini juga membuktikan bahwa pasta merupakan 

makanan yang banyak disukai orang. 

6) Pertanyaan: “Pernahkah anda mencoba inovasi makanan 

dengan bahan dasar tepung singkong?” 

TABEL 8 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 6 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 5 25 

Ragu-ragu 3 15 

Tidak 12 60 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 



 

22 
 

 Hasil dari pertanyaan tersebut 5 dari 20 responden 

dengan persentase 25%  memberikan jawaban Ya. Lalu 3 

dari 20 responden dengan persentase 15% memberikan 

jawaban Ragu-ragu dan 12 dari 20 responden dengan 

persentase 60% memberikan jawaban Tidak. Dari hasil 

diatas memberikan kesimpulan responden terbanyak 

dengan persentase 60% menyatakan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tidak pernah mencoba 

inovasi makanan dengan bahan dasar tepung singkong. Ini 

mungkin dikarenakan masih sedikit produk-produk yang 

memiliki kandungan tepung singkong yang mudah 

dijangkau/dibeli oleh para siswa-siswi. 

7) Pertanyaan: “Apakah anda tertarik untuk mencoba 

makanan dengan bahan dasar tepung singkong?” 

TABEL 9 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 7 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 17 85 

Ragu-ragu 2 10 

Tidak 1 5 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas, 17 dari 20 responden 

dengan persentase 85% memberikan jawaban Ya. 

Berikutnya 2 dari 20 responden dengan persentase 10% 

memberikan jawaban Ragu-ragu dan 1 dari 20 responden 
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dengan persentase 5% memberikan jawaban Tidak. Dari 

hasilnya memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan dengan persentase 85% 

tertarik untuk mencoba makanan dengan bahan dasar 

tepung singkong. 

8) Pertanyaan: “Apakah anda tertarik untuk mengetahui cara 

pembuatan pasta dengan bahan dasar tepung singkong?” 

TABEL 10 

Jawaban Responden Pertanyaan Pre-Test 8 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 18 90 

Ragu-ragu 2 10 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Berdasarkan hasil diatas, 18 dari 20 responden 

dengan persentase 90% memberikan jawaban Ya dan 2 dari 

20 responden dengan persentase 10% memberikan jawaban 

Ragu-ragu. Dari hasil diatas memberikan kesimpulan 

bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan 

tertarik untuk mengetahui cara pembuatan pasta dengan 

bahan dasar tepung singkong dengan persentase tertinggi 

yaitu 90%. Hal ini dikarenakan siswa-siswi SMKN 7 Kota 

Tangerang Selatan merupakan siswa-siswi jurusan Tata 

Boga yang tentu saja tertarik dalam penogolahan makanan. 
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b. Post-test 

Setelah pemaparan materi, pemutaran video pengolahan pasta 

berbahan dasar tepung singkong, dan sesi tanya-jawab, kemudian 

peserta PkM diberikan kesempatan untuk mengisi post-test. 

Berikut merupakan hasil dari post-test pelaksanaan kegiatan PkM 

“Pelatihan Pembuatan Pasta Berbahan Dasar Tepung Singkong” 

kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. 

1) Pertanyaan: “Saya mengetahui adanya tepung singkong 

dan manfaatnya.” 

TABEL 11 

Jawaban Responden Pertanyaan Post-Test 1 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan yang dijawab sebanyak semua 

responden memberikan jawaban Ya dengan persentase 

100%. Dari hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa 

siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan mengetahui 

adanya tepung singkong dan manfaatnya.  

2) Pernyataan: “Saya mendapat suatu pengetahuan mengenai 

tepung singkong bisa menjadi pengganti tepung terigu.” 
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TABEL 12 

Jawaban Responden Pertanyaan Post-Test 2 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Didapatkan hasil data diatas, semua responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Jadi dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa seluruh siswa-

siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan  mendapatkan suatu 

pengetahuan mengenai tepung singkong yang berbeda 

dengan tepung lainnya setelah mendapatkan pemaparan 

materi dan tanya-jawab di kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini. Melalui kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat, peserta siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang 

Selatan lebih memahami bahwa tepung singkong 

merupakan tepung bebas gluten, dan berbeda dengan 

tepung terigu yang lainnya. 
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3) Pernyataan: “Saya mendapat suatu pengetahuan mengenai 

penyakit celiac (celiac disease).”  

TABEL 13 

Jawaban Responden Pertanyaan Post-Test 3 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 19 95 

Ragu-ragu 1 5 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 19 dari 20 responden memberikan jawaban Ya 

dengan persentase 95% dan 1 dari 20 responden dengan 

persentase 5% memberikan jawaban Ragu-ragu. Dari hasil 

diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi SMKN 7 

Kota Tangerang Selatan mengerti betapa penting penyakit 

celiac.  

4) Pernyataan: “Saya tertarik untuk mencoba pasta dengan 

bahan dasar tepung singkong.”  

TABEL 14 

Jawaban Responden Pertanyaan Post-Test 4 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas 20 dari 20 responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Dari 
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hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tertarik untuk mencoba 

pasta dengan bahan dasar tepung singkong setelah 

mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. 

Bahkan dalam sesi tanya-jawab yang dilaksanakan, peserta 

sempat mempertanyakan proses dari pembuatan tepung 

singkong, yang membuktikan bahwa peserta begitu tertarik 

dan termotivasi untuk mencoba pasta dengan bahan dasar 

tepung singkong. 

5) Pernyataan: “Saya tertarik untuk membuat pasta dengan 

bahan dasar tepung singkong di rumah.”  

TABEL 15 

Jawaban Responden Pertanyaan Post-Test 5 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas, 20 dari 20 responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan termotivasi untuk 

membuat pasta dengan bahan dasar tepung singkong di 

rumah. Setelah melihat pemaparan materi yang 

menjelaskan manfaat dan cara pengolahan pasta berbahan 
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dasar tepung singkong, seluruh peserta tertarik dan 

termotivasi untuk mencoba membuat pasta dengan bahan 

dasar tepung singkong. 

c. Evaluasi 

Setelah mengisi post-test, kemudian peserta PkM diberikan 

kesempatan untuk mengisi pertanyaan evaluasi untuk mengetahui 

seberapa baik PkM yang sudah dilaksanakan. Berikut merupakan 

hasil dari evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM “Pelatihan 

Pembuatan Pasta Berbahan Dasar Tepung Singkong” kepada 

siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. 

1) Pernyataan: “Saya mengetahui adanya tepung singkong 

dan manfaatnya.” 

TABEL 16 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 1 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 17 85 

Ragu-ragu 3 15 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan yang dijawab sebanyak 17 

dari 20 responden dengan persentase 85% memberikan 

jawaban Ya dan 3 dari 20 responden dengan persentase 

15% memberikan jawaban Ragu-ragu. Dari hasil diatas 

memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota 
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Tangerang Selatan mengetahui adanya tepung singkong dan 

manfaatnya. Bahkan setelah adanya pemaparan materi, 

peserta menjadi lebih banyak yang mengetahui apa itu 

tepung singkong dan manfaatnya bagi kesehatan. 

2) Pernyataan: “Saya mendapat suatu pengetahuan mengenai 

tepung singkong yang berbeda dengan tepung lainnya.”  

TABEL 17 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 2 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 19 95 

Ragu-ragu 1 5 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Didapatkan hasil data diatas, 19 dari 20 responden 

dengan persentase 95% memberikan jawaban Ya dan 1 dari 

20 responden dengan persentase 5% memberikan jawaban 

Ragu-ragu. Jadi dari hasil diatas memberikan kesimpulan 

bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan 

sebanyak 95% mendapatkan suatu pengetahuan mengenai 

tepung singkong yang berbeda dengan tepung lainnya 

setelah mendapatkan pemaparan materi dan tanya-jawab di 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Melalui 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, peserta siswa-

siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan lebih memahami 
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bahwa tepung singkong merupakan tepung bebas gluten, 

dan berbeda dengan tepung terigu yang lainnya. 

3) Pernyataan: “Saya mendapat suatu keterampilan (skill) 

dalam pembuatan pasta dengan bahan dasar tepung 

singkong.”    

TABEL 18 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 3 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 18 90 

Ragu-ragu 2 10 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 18 dari 20 responden memberikan jawaban Ya dan 

2 dari 20 responden memberikan jawaban Ragu-ragu. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan mendapat suatu 

keterampilan (skill) dalam pembuatan pasta dengan bahan 

dasar tepung singkong. Hal ini membuktikan bahwa 90% 

dari peserta PkM ini melalui pemaparan materi dan 

pemutaran video pengolahan pasta berbahan dasar tepung 

singkong mendapatkan suatu keterampilan baru bagi 

pendidikannya. 

4) Pernyataan: “Saya tertarik untuk mencoba pasta dengan 

bahan dasar tepung singkong.” 
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TABEL 19 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 4 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
      Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas 20 dari 20 responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tertarik untuk mencoba 

pasta dengan bahan dasar tepung singkong setelah 

mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. 

Bahkan dalam sesi tanya-jawab yang dilaksanakan, peserta 

sempat mempertanyakan proses dari pembuatan tepung 

singkong, yang membuktikan bahwa peserta begitu tertarik 

dan termotivasi untuk mencoba pasta dengan bahan dasar 

tepung singkong. 

5) Pernyataan: “Saya termotivasi untuk membuat pasta 

dengan bahan dasar tepung singkong di rumah.” 
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TABEL 20 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 5 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
      Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas, 20 dari 20 responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi 

SMKN 7 Kota Tangerang Selatan termotivasi untuk 

membuat pasta dengan bahan dasar tepung singkong di 

rumah. Setelah melihat pemaparan materi, seluruh peserta 

tertarik dan termotivasi untuk mencoba membuat pasta 

dengan bahan dasar tepung singkong. 

6) Pernyataan: “Saya merasa puas terhadap kegiatan pelatihan 

pembuatan pasta dengan bahan dasar tepung singkong ini.” 

TABEL 21 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 6 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 19 95 

Ragu-ragu 1 5 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas adalah 19 dari 20 

responden dengan persentase  95% memberikan jawaban 
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Ya dan 1 dari 20 responden dengan persentase 5% 

memberikan jawaban Ragu-ragu. Dari hasil diatas 

memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi SMKN 7 Kota 

Tangerang Selatan dengan persentase 95% merasa puas 

terhadap kegiatan pelatihan pembuatan pasta dengan bahan 

dasar tepung singkong ini. Hasil ini juga menjelaskan 

keberhasilan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

dan menjadi bahan evaluasi bagi tim PkM. 

7) Pernyataan: “Materi yang disampaikan jelas dan dapat 

dipahami.” 

TABEL 22 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 7 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
      Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Hasil dari pertanyaan diatas, 20 dari 20 responden 

dengan persentase 100% memberikan jawaban Ya. Dari 

hasil diatas memberikan kesimpulan bahwa 100% siswa-

siswi SMKN 7 Kota Tangerang Selatan jelas dan paham 

dengan materi yang disampaikan. Hasil ini juga 

menjelaskan keberhasilan dari kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dan menjadi bahan evaluasi bagi tim PkM. 
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8) Pernyataan: “Video yang ditampilkan menarik bagi saya.”  

TABEL 23 

Jawaban Responden Pertanyaan Evaluasi 8 

 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya 20 100 

Ragu-ragu 0 0 

Tidak 0 0 

Total 20 100 
     Sumber: Hasil olahan data (2021) 

 Melalui hasil pertanyaan diatas, 20 dari 20 

responden dengan persentase 100% memberikan jawaban 

Ya. Jadi hasilnya memberikan kesimpulan bahwa siswa-

siswi 100% SMKN 7 Kota Tangerang Selatan tertarik 

dengan video yang ditampilkan. Hasil ini juga menjelaskan 

keberhasilan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

dan menjadi bahan evaluasi bagi tim PkM. 
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