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Abstrak
Pelatihan pembuatan stik kangkung pada program pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Biologi bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan pada guru dan siswa SMA
Wijaya Putra Surabaya tentang aplikasi ilmu dan teknologi dalam
menghasilkan stik yang berasal dari kangkung. Peserta berasal dari guru
dan siswa SMA Wijaya Putra Surabaya. Metode pelaksanaan kegiatan ini
yaitu secara virtual dengan menggunakan platform virtual web
conferencing. Berdasarkan penyampaian tentang kandungan dan manfaat
kangkung, maka potensi kangkung dijadikan olahan stik sangat berguna
agar masyarakat yang tidak suka mengkonsumsi sayur secara langsung
dapat menjadikan stik kangkung sebagai alternatif. Selain itu, kejelasan
narasumber dalam memberikan informasi memiliki persentase sebesar
81,3%. Poin selanjutnya yaitu persentase kejelasan gambar yang diterima
mitra saat narasumber melakukan zoom cloud meeting sebesar 78,3% dan
sebesar 31,7% mitra yang menyatakan kejelasan gambar yang kurang
bagus. Hasil evaluasi setelah berlangsungnya kegiatan yaitu mitra akhirnya
mengetahui kandungan dan manfaat kangkung serta olahan kangkung yang
dapat menarik perhatian pembeli serta mengetahui tentang bagaimana
teknik pengemasan dan pemberian label yang baik.
Abstract
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The training on making kale sticks in the community service program
carried out by the Biology Study Program aims to provide knowledge and
skills to teachers and students of SMA Wijaya Putra Surabaya about the
application of science and technology in producing sticks from kale.
Participants came from teachers and students of SMA Wijaya Putra
Surabaya. The method of implementing this activity is virtual using a
virtual web conferencing platform. Based on the delivery of the content and
benefits of kale, the potential for kale to be processed into sticks is very
useful so that people who do not like to consume vegetables directly can
make kale sticks as an alternative. In addition, the clarity of sources in
providing information has a percentage of 81.3%. The next point is the
percentage of image clarity that partners receive is 78.3% and 31.7% of
partners who state that image clarity is not good. The results of the
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evaluation after the activity took place is the partners finally found out the
content and benefits of kale and processed kale that can attract the attention
of buyers and know about good packaging and labeling techniques.

PENDAHULUAN
Saat ini sebagian besar produk jajanan dipasaran terbuat dari 80% tepung terigu (Ladamay &
Yuwono, 2014). Untuk memperkaya nilai gizi produk dilakukan penambahan serat dan vitamin
dengan memanfaatkan sayuran. Salah satu sayuran yang mudah didapat di pasar adalah kangkong.
Kangkung merupakan sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat. Komoditi ini tergolong sebagai
sayuran sumber serat makanan yang tinggi. Kangkung sebagai komoditas sayuran memiliki prospek
yang tinggi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, kangkung memiliki kandungan gizi
yang cukup tinggi terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, protein, fosfor, karoten dan
sitosterol ((Sofiari, 2016); (Kurniasih & Ayu Dewi, 2019); (Hidayati et al., 2017)).
Kangkung selama ini oleh masyarakat diolah menjadi sayuran yang banyak anak-anak kecil
maupun remaja tidak suka mengkonsumsi sayuran. Permasalahan tersebut dapat diminimalisasi
dengan pengolahan kangkung menjadi produk yang umumnya digemari oleh masyarakat. Salah satu
produk olahan tersebut adalah stik.
Stik adalah salah satu makanan ringan atau salah satu jenis kue kering berbahan dasar tepung
terigu, tepung tapioka atau tepung sagu, mentega, telur, dan air, yang berbentuk pipih panjang dan
cara memasaknya digoreng (Pratiwi, 2013). Inovasi dalam mengembangkan produk stik telah
dilakukan oleh produsen stick, diantaranya inovasi pada bahan baku pembuatan stik dengan
penambahan sayuran maupun hasil perikanan (Sutanti & Mutiara, 2017).
Menurut SNI 01-2973-1992 stik memiliki kandungan air, protein, asam lemak dan abu. Protein
yang ada pada stik dengan kadar yang rendah memiliki peranan dalam pertumbuhan tubuh manusia,
yaitu sebagai alat pembangun menggantikan jaringan yang rusak dan mengatur metabolisme tubuh
(Poedjiadi, 2005). Kandungan protein yang ada pada kangkung dapat dimanfaatkan sebagai bahan
menambah kandungan gizi pada stik.
Pelatihan pembuatan stik kangkung pada program pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh Program Studi Biologi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan
pada guru dan siswa SMA Wijaya Putra Surabaya tentang pengaplikasian ilmu dan teknologi dalam
menghasilkan stik yang berasal dari kangkung. Dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan
minat dan kreativitas guru dan siswa SMA Wijaya Putra pada bidang teknologi pengolahan hasil
pertanian dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.

METODE
Peserta program pengabdian kepada masyarakat Prodi Biologi FST UNIPA berasal dari guru dan
siswa SMA Wijaya Putra Surabaya. Metode dan tahap pelaksanaan kegiatan ini meliputi:
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Metode pelaksanaan secara virtual
Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan berdampak positif terhadap perkembangan
teknologi virtual digital pada dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya (Putra, 2018).
Pada program pengabdian berlangsung pada saat Pandemi Covid-19 maka penerapan social
distancing dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan peserta pengabdian menggunakan
media zoom cloud meeting. Aplikasi tersebut merupakan salah satu jenis metode virtual simulasi
degan menggunakan platform virtual web conferencing (Verkuyl et al., 2018), sehingga
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini lebih efektif, efisien dan aman dalam masa pandemi.

b.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan:
1. Survey dan pengurusan surat ijin
Tujuan pada kegiatan ini adalah untuk mencari informasi dan pengurusan perijinan
pelaksanaan.
2. Sosialisasi
Sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan kepada Kepala Sekolah SMA Wijaya Putra yaitu
menjelaskan bagaimana kegiatan akan dilakukan melalui aplikasi zoom cloud meeting.
3. Pelaksanaan kegiatan
a. Mempersiapkan tempat dan sarana yang akan digunakan pada waktu kegiatan
b. Mempersiapakan jadwal kegiatan dan materi yang akan disampaikan
c. Mempersiapkan video praktek pembuatan stik kangkung
d. Persiapan peserta dengan mengingatkan untuk bergabung dalan aplikasi zoom.
e. Penyampaian materi.

c.

Evaluasi
Bentuk evaluasi dari kegiatan pengabdian ini adalah dengan pengisian beberapa pertanyaan yang
disediakan pada google formulir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyampaian materi tentang keutamaan tanaman kangkung meliputi taksonomi, kandungan dan
manfaat, cara memilih kangkung yang baik dan pembuatan stik kangkung pada mitra dengan metode
virtual berdasarkan hasil pretest dan post test didapatkan persentase pemahaman yaitu sebesar 80,5%.
Mitra mengetahui bagaimana karakteristik kangkung yang segar dan kandungan kangkung yang
sangat baik untuk dikonsumsi.
Menurut (Hidayati et al., 2017), setiap 100 gram kangkung mengandung energi sebesar 29 kkal,
protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 5,4 gram, serat 1,0 gram, kalsium 73 mg, fosfor 50 mg,
zat besi 2,5 mg, Vitamin A 6300 SI, Vitamin B 0,07 mg, Vitamin C 32 mg, klorofil 25 mg/L, dan air
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89,7 g. Berdasarkan kandungan tersebut kangkung dapat memcegah beberapa penyakit seperti
anemia, diabetes, menyehatkan mata, menjaga kesehatan jantung dan lain-lain.

Gambar 1. Penyampaian Materi

Berdasarkan penyampaian tentang kandungan dan manfaat kangkung, maka potensi kangkung
dijadikan olahan stik sangat berguna agar masyarakat yang tidak suka mengkonsumsi sayur secara
langsung dapat menjadikan stik kangkung sebagai alternatif. Selain itu, kejelasan narasumber dalam
memberikan informasi memiliki persentase sebesar 81,3%. Mitra memberikan pernyataan bahwa
materi yang disampaikan oleh narasumber dan bahasa yang digunakan saat penyampaian materi dapat
diterima. Poin selanjutnya yaitu persentase kejelasan gambar yang diterima mitra saat narasumber
melakukan zoom cloud meeting sebesar 78,3% dan sebesar 31,7% mitra yang menyatakan kejelasan
gambar yang kurang bagus. Hal ini disebabkan adanya kendala jaringan internet yang kurang baik
ketika pelaksanaan.

Gambar 2. Ruang zoom cloud meeting

Hasil evaluasi setelah berlangsungnya kegiatan dianalisis dari hasil pretest yang mana ternyata
kurang dari 50% mitra belum mengetahui tentang kandungan, manfaat dan pengolahan kangkung,
namun dari hasil post test pada akhir kegiatan, 92% mitra akhirnya mengetahui kandungan dan
manfaat kangkung serta olahan kangkung yang dapat menarik perhatian pembeli serta mengetahui
tentang bagaimana teknik pengemasan dan pemberian label yang baik.
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KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom
cloud meeting. Kegiatan pengabdian ini dapat menambah pengetahuan guru dan siswa SMA Wijaya
Putra Surabaya mengenai kandungan, manfaat, pengolahan kangkung menjadi stik, dan pengemasan
serta pelabelan produk sebesar 92%. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang akan datang tim
akan meningkatkan kualitas gambar dengan cara perperkuat jaringan internet yang digunakan.
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