
RUMAH UNTUK
BABY PLANTS

Rumah pembibitan untuk baby plants atau benih disebut greenhouse. Ini tidak bisa 
 diartikan secara harfiah, rumah yang berwarna hijau, tapi greenhouse merupakan
tempat pembibitan yang melindungi dari sinar matahari dan air hujan berlebihan yang
dapat menghancurkan benih. Greenhouse dapat menangkap panas yang cukup untuk
tanaman yang ada didalamnya. Perhatikan contoh pada Gambar 1. Anda juga bisa
membuat greenhouse sederhana dengan siswa sebagai project yang terintegrasi dengan
berbagai mata pelajaran di sekolah seperti matematika, IPA dan berkebun. Perhatikan
contoh greenhouse sederhana pada Gambar 2 dan 3. Benih tumbuh dengan gembira!
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Gambar 2 Gambar 3
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Greenhouse dapat diilustrasikan sebagai bumi, tempat yang sangat nyaman untuk
manusia, hewan dan tumbuhan. Ini dikarenakan suhu bumi yang tetap hangat di siang
dan malam hari. Walaupun bumi tidak dilapisi kaca seperti greenhouse, namun ada
lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Pada siang hari, cahaya matahari masuk ke
bumi menembus atmosfer dan memberi kehangatan. Di malam hari, bumi berubah
suhu menjadi dingin dan melepaskan panas ke udara. Namun, panas ini terperangkap
di atmosfer oleh beberapa jenis gas. Gas-gas inilah yang disebut dengan gas rumah
kaca atau greenhouse gasses yang diantaranya yaitu karbondioksida, uap air, dan
metana.

Tak bisa dipungkiri, bumi sebenarnya membutuhkan gas-gas ini untuk menjaga
keseimbangan suhu. Namun, beberapa aktivitas manusia membuat gas-gas ini menjadi
berlebihan sehingga membuat suhu bumi semakin panas. Contohnya, pembakaran
bahan bakar fosil seperti minyak dan batubara, pembuangan sisa makanan, aktivitas
pabrik, dan kendaraan yang melepaskan banyak asap di udara.

GREENHOUSE

mengontrol volume air hujan dan sinar matahari untuk benih
menyediakan tempat yang nyaman untuk benih bertumbuh
mengatur kelembaban, nutrisi, dan cahaya yang masuk untuk benih
menjaga benih agar terhindar dari hama yang berlebihan

Greenhouse dan bumi memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai "rumah". Greenhouse adalah rumah
untuk benih dan bumi adalah rumah untuk semua makhluk hidup.

Beberapa manfaat greenhouse untuk baby plants atau benih antara lain:



Meteran
Plastic UV
Bambu/kayu sebagai penopang

Observasi lahan 
Ukur seberapa besar dan tinggi greenhouse yang akan dibangun (sebaiknya, lebih tinggi dari
badan manusia supaya bisa mengakses bagian dalam greenhouse
Pasang penopang, lalu sesuaikan dengan plastik UV di bagian atas

Alat dan bahan:

Langkah-langkah pembuatan:

Note:
Di greenhouse, anda bisa menanam bibit apa saja seperti bayam, kangkung, sawi, tomat, terong,
selada, pepaya, cabai, hingga bunga, dan lainnya. 

CARA MEMBUAT
GREENHOUSE



GREENHOUSE
berikut adalah contoh greenhouse sederhana yang

kami bangun dengan siswa

Ini adalah meja tanaman yang mana semua tanaman di
dalamnya mati karena terpapar sinar matahari yang
berlebihan dan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup.

Kemudian, kami merestorasi meja tanaman tadi menjadi
greenhouse sederhana dengan bambu dan plastik UV di
atasnya. Kami menyebut meja seperti ini moving
greenhouse.

Kemudian, kami merestorasi meja tanaman tadi menjadi
greenhouse sederhana dengan bambu dan plastik UV di
atasnya. Kami menyebut meja seperti ini moving
greenhouse.

Setelah greenhouse berdiri dengan baik, kami mengadakan
voting dengan siswa untuk memutuskan tanaman apa saja
yang akan kami tanam. Kami sepakat untuk membuat
polinator garden yang isinya ada tomat, bayam, legum,
timun, dan bunga zinnia.



Mengukur luas, panjang, dan tinggi lahan yang akan dibangun
Menghitung dan mengklasifikasikan biji-bijian yang akan ditanam
Mengukur panjang tanaman per minggu

Mengklasifikasi tanaman
Mengobservasi keanekaragaman ekosistem di dalam greenhouse
Belajar tentang greenhouse gasses

Belajar nama tumbuh-tumbuhan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia serta segala
elemen di dalam greenhouse

Menggali tanah dan mengumpulkan pot untuk anak usia dini
Menanam bibit di pot

Matematika: 

Biologi: 

Bahasa:

Motorik:

Pelajaran yang
terintegrasi 
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