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Menanam Sayuran 

 Beraktifitas di dalam ruangan tentu akan membuat 

buah hati mudah bosan ketika mengulang kegiatan yang 

sama. Apalagi di tengah musibah COVID-19 ini, hampir 

seluruh aktifitas dilakukan di rumah. Sehingga intensitas 

interaksi buah hati dengan lingkungannya menjadi berkurang. 

Aktifitas di luar ruangan memang sangat baik untuk mengenalkan 

buah hati dengan lingkungannya. Namun Ayah, Bunda tidak perlu 

khawatir, di tengah musibah COVID-19 ini Ayah, Bunda tetap 

dapat mengajak buah hati untuk beraktifitas di luar 

ruangan salah satunya dengan berkebun. 

 Berkebun banyak memiliki manfaat bagi 

buah hati. Ayah, Bunda dapat melatih buah hati 

berkebun secara sederhana agar ia dekat dengan 

alam dan cinta pada lingkungan. Ayah, Bunda tidak perlu 

khawatir buah hatinya kotor saat bermain tanah dan air karena 

berkebun memiliki manfaat untuk menstimulus perkembangan 

sensorik, motorik, dan rasa empatinya. Selain itu, buah hati juga dapat mengenal ragam 

manfaat tumbuh-tumbuhan, sayuran, bahkan buah-buahan yang ditanam bersama. 

 Nah Ayah, Bunda dapat memilih aktifitas menanam sayuran dengan sedikit 

kreativitas Ayah, Bunda. Selain itu dapat juga menjadi sarana buah hati bermain sambil 

belajar. Jika buah hati merasa jijik atau tidak tertarik untuk menanam sayuran, Ayah, 

Bunda dapat menerapkan beberapa ide menanam sayuran yang sederhana seperti 

dikutip dari bibitbunga.com 

1. Menanam Sayur Kangkung di Polybag 

Kangkung berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan daya tahan 

tubuh karena kangkung mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Zat besi juga 

terkandung dalam kangkung yang bisa menambah kandungan hemoglobin di dalam 

tubuh. Cara menanam kangkung atau Ipomoea Aquatica Forsk dengan polybag dapat 

Ayah, Bunda lakukan dengan menggunakan biji ataupun dengan cara stek, yang 

keduanya memiliki langkah penanaman yang sangat mudah untuk dilakukan.  Berikut 

cara menanam kangkung yang mudah dan dapat dipraktekan bersama buah hati: 

❖ Penyiapan bibit kangkung 
Jika Ayah, Bunda menggunakan bibit dari biji, maka sebelum penanaman harus 

dilakukan penyemaian terlebih dahulu dengan cara menyiapkan tempat 
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penyemaian yang telah ditaburi pupuk kompos dan pupuk kandang, setelah 

didiamkan satu hari, taburkan biji kangkung secara merata, selanjutnya tutup 

kembali dengan tanah. Untuk menjaga kelembaban penyemaian, maka tutup 

tempat penyamaian dengan dedaunan atau jaring dengan jarak 20-30 cm dari 

permukaan semai. Tunggu hingga bibit telah memiliki daun hingga 3-4 helai. 

❖ Penyiapan media tanam polybag 

Setelah benih dan media tanam siap, maka selanjutnya Ayah, Bunda dapat 

memindahkan benih yang telah siap ke media tanam dengan cara membuat 

lubang sedalam 10-15 cm untuk penanaman. Ayah, Bunda dapat memasukkan 2 

bibit tanaman kangkung pada setiap lubang polybag. Untuk 

setiap polybag Ayah, Bunda dapat membuat 3 lubang 

untuk penanaman sayuran kangkung. 
❖ Perawatan 

Penyiraman kangkung dilakukan secara rutin pagi dan 

sore hari pada cuaca kering. Dan pemberian pupuk dapat 

dilakukan setelah 10 hari sejak masa tanam. Namun 

karena sayuran ini untuk dikonsumsi maka pupuk 

organik lebih dianjurkan untuk menjamin 

keamanannya. Ayah, Bunda dapat 

menyemprotkan pupuk organik ini secara 

teratur untuk menghindari serangan hama 

dan penyakit, Selain itu membersihkan rumput liar di 

area pot juga harus dilakukan agar tidak menghambat pertumbuhan kangkung.  

❖ Pemanenan 

Hasil kangkung dapat mulai di panen setelah 30 hari masa panen, dan dapat 

dipanen secara berkelanjutan setiap hari. Pemanenan ini dapat dilakukan dengan 

cara mencabut tanaman sampai ke akarnya atau memotong sebagian tanaman 

dengan menggunakan pisau. 

 

Pastikan Ayah, Bunda mengajak buah hati untuk terus memantau pertumbuhan 

sayuran kangkung tersebut. Jika kondisi tanah dan sinar matahari cukup baik, dalam 

waktu 30 hari sayuran kangkung yang ditanam akan siap untuk dipanen. 

 Ketika proses menanam sayuran kangkung, mintalah buah hati untuk melakukan 

beberapa kegiatan berikut ini! Jika buah hati berhasil melakukannya dengan benar, 

berilah bintang pada lembar kegiatannya! 
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Hari/Tanggal : 

Tema             : Menanam Sayuran Kangkung 

Aktifitas Bintangku 

Menyiapkan tempat penyemaian bibit kangkung  

Menyemai bibit kangkung   

Mengukur jarak tempat penyemaian dengan permukaan semai 

20-30 cm 

 

Menyiapkan media tanam polybag  

Mengukur kedalaman tanah untuk menanam tunas kangkung 

10-15 cm 

 

Menanam tunas kangkong dalam polybag  

Menakar banyaknya pupuk yang dibutuhkan   

Mengukur kadar air yang dibutuhkan  

  

Kemudian Ayah, Bunda dapat memberi buah hati tugas untuk mengamati proses 

pertumbuhan sayuran kangkung yang telah ditanam. Mintalah buah hati untuk 

menuliskan atau menceritakan apa yang mereka dapatkan setiap harinya! 

Mengenal Pertumbuhan Bunga Mawar 

 

Ayo melakukan kegiatan!!! 
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Tabel pengamatan! 

No. Kegiatan 
Pekan ke-1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menyiram dengan air        

2 Pertumbuhan yang muncul        

3 Ukuran sayuran kangkung        

 

 

 

No. Kegiatan 
Pekan ke-2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menyiram dengan air        

2 Pertumbuhan yang muncul        

3 Ukuran kangkung        

 

 

 

Yukkk berkebun bersama buah hati!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload kegiatan berkebun Ayah, Bunda beserta buah hati 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati 

Menjaga Mimpi 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

 


