KEANEKARAGAMAN SEMUT (Subfamili: Myrmicinae) DI UIN RADEN
INTAN LAMPUNG DAN KEHIDUPAN SOSIAL SEMUT
SERTA KAJIANYA DI DALAM AL-QUR’AN
(Sebagai Sumber Bahan Pengembangan Petunjuk Praktikum Pada Kosep Insekta SMA
Kelas X Semester Ganjil T.A 2015-2016)

Proposal Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh
ARIS KURNIAWAN
NPM. 1211060042
Jurusan : Pendidikan Biologi

Pembimbing I: Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd
Pembimbing II : Marlina Kamelia, M.Sc
PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2017

ABSTRAK
KEANEKARAGAMAN SEMUT (Subfamili: Myrmicinae) DI UIN RADEN
INTAN LAMPUNG DAN KEHIDUPAN SOSIAL SEMUT
SERTA KAJIANYA DI DALAM AL-QUR’AN
Oleh
Aris kurniawan
Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup
di bumi, baik daratan, lautan, maupun tempat lainnyaSalah satu keanekaragaman
yang ada di dalamnya adalah keanekargaman jenis semut. Penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar.
Khususnya pada materi keanekaragaman makhluk hudup SMA kelas X. Penalitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik purposiv sampling,
pengamatan secara langsung atau melihat keadaan yang memungkinkan adanya
seabaran semut pada wilayah penelitian.
Penelitan ini dilaksanakan di wilayah kampus UIN Raden Intan Lampung.
Penangkapan semut menggunakan perangkap fit fall trap (perangkap sumuran) dan
menggunakakn teknik jelajah. Hasil penagamatan diidentifikasi di laboratorium,
kemudian dihitung dengan menggunakan, besar frekuensi sebaran (f) dan indeks
keanekaragaman (Shanon Weiner).
Hasil penelitian menunjukan
Semut yang ditemukan pada wilayah kampus
UIN Raden Intan lampung terdapat 9 jenis yang terdiri dari 4 genus Myrmicinae.
Genus Solenopsis sp. memiliki indeks keanekaragaman (H‟) 0,35 dengan frekuensi
sebaran 50%. Genus Paracidris sp. 0,34 dengan frekuensi sebaran 30%, Pedalgus sp.
0,32 dengan frekuensi sebaran 35%, dan Oligomyrmex sp. 0,24 dengan frekuensi
sebaran 15%.
Genus Solenopsis sp. aktif mencari makan tertinggi terbagi menjadi dua waktu
yaitu pk. 08.45-09.00 dan15.45-16.00. aktifitas menurun pada pk. 10.00-14.00. selain
itu aktifitas solidaritas Solenopsis sp. Menunjukkan bahwa apabila ada semut yang
mati dari koloni yang sama, maka kasta pekerja akan membawa semut-semut yang
mati menuju ke sarang. Dari semua aktifiatas semut yang begitu istimewa merupakan
suatu contoh bagi kita bahwa, manusia tercipta sebagai makhluk yang paling
sempurna yang dibekali akal. Allah SWT dalam pencipataannya memberikan suatu
pesan tersirat kepada kita bahwa manusia tetap harus berusaha menjadi yang lebih
baik melalui penciptaan makhlukNya.
Kata kunci: Keanekaragaman, Subfamili Myrmicinae, Aktifitas Semut.
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MOTTO

                  
1

    

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al
Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi
saksi atas segala sesuatu?” (Q. S. Fushshilat : 53)

1

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah , (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2010), h. 303
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk
hidup di bumi, baik daratan, lautan, maupun tempat lainnya. Keanekaragaman
makhluk hidup ini merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan,
mikroorganisme dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem
yang dibangunnya. Keanekaragaman hayati dipelajari untuk mengetahui bahwa
spesies di muka bumi ini banyak ragamnya, mengetahui peranan setiap spesies
bagi kelangsungan kehidupan bumi itu sendiri, dan bagi kelangsungan makhluk
lainnya.1
Salah satu keanekaragaman yang ada di dalamnya adalah keanekargaman
jenis semut. Semut (Hymenoptera: Formicidae) adalah serangga yang ditemukan
pada hampir setiap jenis ekosistem kecuali daerah kutub. Pada ekosistem tropis
semut dapat mencapai lebih dari 30% total biomassa serangga dan memiliki
beragam peran dalam ekosistem.

Semut merupakan kelompok hewan yang

berdasarkan jumlah keragaman jenis, sifat biologi, dan ekologinya sangat penting.
Kehidupan sosial semut sebagai predator, pengurai dan herbivor. Ekosistem telah

1

Indriyanto. Keanekaragaman Hayati (Pdf), h. 1

2

menjadi subjek intensif yang menarik untuk diteliti dalam aspeknya.2
Keanekaragaman yang tinggi mengindikasikan adanya keseimbangan ekosistem
yang stabil, karena memiliki tingkat elastisitas yang tinggi dalam menghadapi
guncangan dalam ekosistem.
Salah satu keanekaragam semut tingkat Subfamili adalah Myrmicinae.
Myrmicinae tersebar di seluruh dunia dalam semua habitat utama kecuali daerah
ekosistem dengan keragaman yang rendah menunjukkan adanya tekanan sehingga
akan mempengaruhi kualitas ekosistem.3 Myrmicinae adalah subfamili terbesar
dalam Formicidae lebih dari 6700 spesies dan sub spesies serta 155 Genus dengan
keluarga yang kosmopolitan. Kehadiran semut Myrmicinae tertua memberi
petunjuk baru pada evolusi awal semut berkembang.4
“Semut (Hymenoptera: Formicidae) adalah serangga yang ditemukan pada
hampir setiap jenis ekosistem kecuali di daerah kutub dan memiliki beragam
peran dalam ekosistem dan sangat melimpah di kepulauan maupun daratan
yang luas dan diperkirakan mencapai 15.000 spesies). Semut dapat berperan
sebagai indikator ekologi untuk menilai kondisi ekosistem karena semut
mudah dikoleksi dengan cara yang bisa distandarisasi, menyebar dalam
jumlah yang banyak dalam suatu lokasi dan memungkinkan untuk
diidentifikasi.” 5

2

Mery FN „ Deversitas Semut (Hymenoptera:Formicidae) Dibeberapa Ketinggian Vertical
Dikawasan Cagar Alam Telaga Warna Jawa Barat”. (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institute Pertanian
Bogor, Bogor, 2008). h. 17
3
Wilson, Patchy distributions of ants species in New Geinue rain forest,. (Psyche (Cambridge)
65:26- 1958), h, 38.
4
G.M Dlussky, Denis J.B, A.P Rasnitsyn, “ The First Late Cretaceous Ants (Hymenoptera:
Formicidae) From Shouter Africa With Comments One The Originof The Myrmicinae”,Insect Syst, E
Vol. 35 (2000), h. 1-13
5
Ibid, h. 262-263
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Semut merupakan kelompok hewan terestrial paling dominan di daerah tropik.
Semut berperan penting dalam ekosistem terestrial sebagai predator, herbifvor,
detritifor, dan granifor, serta memiliki peranan yang unik dalam interaksinya
dengan tumbuhan atau serangga lain.

Sejak kemunculannya, semut telah

berkembang menjadi makhluk yang paling dominan di ekosistem teresterial.
Spesies serangga di dunia 750.000, 9.500 atau 1,27 % diantaranya adalah semut.6
Semut terditribusikan terutama di daerah tropis dan sub tropis yang dilakukan
dibeberapa bagian Asia, kekayaan spesies dan kelimpahan semut ini melimpah.
Semut berkembang disebagian besar ekosistem, dan dapat membentuk 15-25%
dari biomassa hewan terestrial.7 Kisaran suhu antara 25oC-32oC merupakan suhu
optimal dan toleran bagi aktifitas semut di daerah tropis. Pendapat ini didukung
oleh Rahmawati dalam penelitianya tentang mesofauna tanah, menyatakan kisaran
suhu udara pada mesofauna tanah termasuk insekta, yaitu antara 28,6o C-32,1oC.8
Kampus UIN Raden Intan Lampung dengan kondisi fisik wilayah dan suhu
rata-rata harian 24oC-33oC9

yang tidak jauh berbeda memungkinkan adanya

sebaran semut, dan berada di sebelah tenggara pulau Sumatra di wilayah Provinsi

6

Fransia Sarah Latunahina (dkk), Keanekaragaman Semut Pada Areal Pemukiman Dalam
Hutan Lindung Sirimau Kota Ambon, Jurnal Agroforestri VIII Nomor 4, 2013, hlm. 262-263
7
M.S Abdul R. Hayder B. Ali Rozzaq S. H, “ New Records Of Unidentifield Ants Worker
(Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) Stored In Iraqi Natural History Museum With Key To
Species”, Baghdat University, Original Artikel, Adv, Biores Vol.4 (2) ( Februari 2014) H. 27-33 (
Skripsi Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014)
8
Rahmawati, “ Studi Keanekaragam Mesofauna Tanah dikawasan Hutan Wisata alam
Sibolangit” ( Program Studi Menegement Hutan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,
Medan, 2004) H. 3
9
http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca/Prakiraan_Cuaca/Prakiraan_Cuaca_Pr
opinsi.bmkg?prop=10 (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 19 Januari 2016 Pukul 21.30 WIB)
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Lampung, Kampus UIN Raden Intan Lampung memiliki iklim tropis termasuk
dalam persebaran semut Myrmicinae.
Penelitian ilmiah tentang semut pada abad ini menunjukkan adanya jaringan
komunikasi yang luar biasa diantara makhluk ini. Kepala semut memiliki organorgan indra mejemuk, besar dan kecil, untuk menangkap isyarat visual dan
kimiawi. Tonjolan di bawah mulut semut menjadi indra pengecap, bulu menjadi
indra peraba.

Sekalipun

tidak kita perhatikan, semut memiliki metode

komunikasi yang berbeda berkat organ pengindra mereka yang peka. Semut
menggunakan indra ini setiap saat dalam hidup mereka, dari menemukan makanan
hingga saling bertukar informasi, serta pada saat membangun sarangnya.
Berdasarksan pernyataan diatas, terbukti dari kehidupan sosial semut yang
begitu rapi dan sesuai
dengan koordinasi pemimpinya, Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surah AnNahl ayat 18
…        
    
 
Artinya:
Allah berfirman,”… berkatalah seekor semut,’Wahai semut-semut! Masuklah
kedalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh sulaiman dan bala
tentaranya, sedangkan meraka tidak menyadari’.” (An-Naml: 18).10

10

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah , (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2010), h. 303
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Ayat ini Allah menetapkan bahwa semut bisa berbicara dan mempunyai
pengetahuan. Faktanya, semut memiliki otak yang berukuran kecil, sel-sel saraf,
dan saraf-saraf yang berfungsi untuk mengatur informasi dan peta penunjuk
jalan menuju lokasi makanan dan rumah mereka. 11
Sebuah contoh kecil konfirmasi ilmu pengetahuan terhadap kebenaran
Al-Qur‟an dapat ditemukan pada

ayat ini menunjukan bahwa semut dapat

berbicara dan memiliki bahasa. Pada ayat tersebut, ratu semut memerintahkan
rakyatnya untuk memasuki sarang karena khawatir akan terinjak oleh Nabi
Sulaiman dan pasukanya.12 Ilmu pengetahuan pengetahuan modern menemukan
bahwa semut mempunyai kelenjar kimia yang terdapat di dalam perut dan
kepalanya. Kelenjar kimia ini dapat mengeluarkan bahan kimia yang mereka
gunakan sebagai media komunikasi diantara mereka.13
Proses pembelajaran IPA juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai
insekta, karena merupakan salah satu bagian penting yang ikut andil dalam proses
siklus kegidupan. Pembelajaran IPA tidak terlepas dari praktikum yang biasa
dilakukan saat pembahasan mengenai ini, hanya sebatas pengamatan bentuk
insekta di buku, bahkan dibeberapa sekolah materi ini diajarkan tanpa adanya
praktikum padahal setiap pembelajaran IPA yang dilakukan tanpa adanya

11

Agus Purwanto, Nalar Ayat-Ayat Semesta, Menjadikan Al-Qur’an Sebagai Basis Kontruksi
Ilmu Pengetahuan, (Bandung, Mizan Pustaka, 2009), h. 430-433
12
DR. Abdullah Bin Muhammad Bin Andurrahman Bin Bin Ishaq Al-Sheikh, “ Lubaabut
Tafsir Min Ibnukatsir ( Tafsir Dari Ibnu Karsir ) jili VI, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2004),
h.207
13
Dr. Nadiah Thayyarah, sains dalam al-qur‟an mengerti mukhizat firman allah,(Jakarta,
zaman pustaka, 2013), h.594-595
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praktikum akan menyulitkan siswa untuk memahai materi insekta, karena insekta
terbagi atas ribuan jenis sehingga tidak cukup jika pembelajaranya hanya di
dalam kelas.
Adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif Guru
dalam mengembangkan keterampilan siswa pada proses pembelajaran pada
Materi sub konsep insekta, merupakkan salah satu materi biologi kelas X pada
semester genab yang diajarkan kepada peserta didik SMA. Karena penelitian ini
tidak hanya memusatkan pembahasan pada pengamatan bentuk tetapi juga
aktifitas sosial semut hingga sangat cocok untuk dijadikan alternatif
pembelajaran materi sub konsep insekta di SMA Kelas X.
Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai identifikasi
keanekaragaman jenis semut di IAIN Raden Intan Lampung dan kehidupan
sosial semut, agar nantinya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu
Bahan pembelajaran di SMA kelas X semester 1 pada materi sub konseb insekta
sebagai penuntun praktikum yang mampu menunjang kaberhasilan belajar siswa
dalam materi tersebut.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Belum adanya penelitian sebaran semut subfamuli Myrmicinae di Wilayah
Kampus UIN Raden Intan Lampung.
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2.

IAIN Raden Intan Lampung memiliki karakteristik yang sesuai dengan
habitat semut.

3.

Belum

adanya

penelitian

yang

dilakukan

tentang

identifikasi

keanekaragaman semut subfamuli Myrmicinae di Wilayah Kampus UIN
Raden Intan Lampung.
4.

Kehidupan sosial semut di alam belum banyak diteliti.

5.

Penggunaan semut sebagai bahan praktikum identifikasi belum banyak
digunakan di sekolah-sekolah.

C. Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan waktu, peneliti membatasi penelitian surve lapangan
yang berkenaan dengan:
1.

Mengetahui, Keanekaragaman Semut subfamuli Myrmicinae di Wilayah
Kampus UIN Raden Intan Lampung.

2.

Mengetahui kehidupan sosial semut tentang pola mencari makan dan
solidaritas semut

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Apakah ada Keanekaragaman Semut subfamuli Myrmicinae di Wilayah
Kampus UIN Raden Intan Lampung?
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2.

Bagaimana kehidupan sosial semut tentang pola mencari makan dan
solidaritas semut?

3.

Bagaimana kajian semut dalam Al-Qur‟an?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1.

Mengetahui adakah keanekaragaman

Semut subfamuli Myrmicinae di

Wilayah Kampus UIN Raden Intan Lampung
2.

Mengetahui kehidupan sosial semut dalam proses mencari makan dan
solidaritas semut

3.

kajian semut dalam Al-Qur‟an

F. Kegunaan penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak, diantaranya:
1.

Sebagai bahan informasi dan data base keanekaragaman di wilayah kampus
UIN Raden Intan Lampung.

2.

Sebagai penuntun praktikum pada materi pokok sub konsep Insekta bagi
peserta didik.

3.

Bagi peneliti sebagai wadah mengembangkan wawasan keilmuan biologi
dan sarana berlatih menyelesaikan masalah ilmiah.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Keanekaragaman Semut
Semut (formicidiae: hymenoptera) adalah kelompok hewan invertebrata yang
berdasarkan jumlah keanekaragaman jenis, sifat biologi dan ekologinya sangat
penting.

Kehidupan sosial semut sebagai predator, pengurai dan herbivor.1

Semut merupakan serangga yang ditemukan pada hampir setiap jenis ekosistem
kecuali di daerah kutub dan memiliki beragam peran dalam ekosistem dan sangat
melimpah di kepulauan maupun daratan yang luas diperkirakan mencapai 15.000
spesies.2
Semut dapat dilihat di dinding bangunan, dapur, rumput lapangan, atau di
kebun , kayu yang membususk atau batu-batuan.3 Semut berdistribusi terutama di
daerah tropis dan sub tropis yang dilakukan dibeberapa bagian Asia. Kekayaan
spesies dan kelimpahan semut ini melimpah. Semut berkembang disebagian
ekosistem, dan dapat membentuk 15-25% dari biomassa hewan terestrial.4
Kisaran suhu udara antara 250C-320C merupakan suhu optimal dan toleran bagi
aktifitas semut di daerah tropis. Pendapat ini didukung oleh Ramawati dalam

1

Meiry FN “Diversitas Semut (Hymenoptera: Formicidiae) Dibeberapa Ketinggian Vertical
Dikawasan Cagar Alam Telaga Warna Jawa Barat”. (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institute Pertanian
Bogor, Bogor, 2008), h. 17
2
Fransina S. Latumahina, Agus Ismanto, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap
Keanekaragaman Semut Dalam Hutan Lindung Nona-Ambon”, Jurnal Agroforestri, Volume VI
Nomor I (Maret 2011) h.2
3
Singgih, HS, et.al. Hama Pemukiman Indonesia, ( Bogor:Ipb Press, 2006), h.100
4
M.S abdul R, Hayder B Ali, Rozzaq S.H, “new records of unidentified ants works
(hymenoptera: formicidae: myrmicinae) stored in Iraqi natural history museum with key to species”
original artkel, Adv. Biores, Vol. 4(2) (2013), h. 27-33
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penelitianya tentang mesofauna tanah termasuk insekta, yaitu antara 28,60C32,10C.5 Keanekaragaman jenis semut dihutan tropis umumnya dipengaruhi oleh
banyak faktor diantaranya ketinggian tempat. Pengurangan keragaman semut
berdasarkan ketinggian tempat terjadi di dataran tinggi, sebaliknya di dataran
rendah mengalami peningkatan.

Hal ini kemungkinan karena adanya suatu

perubahan peran ekosistem.6
Semut memiliki adaptasi tinggi terhadap lingkungan, sehingga dapat
dijumpai diberbagai habitat dan memiliki struktur sosial yang efektif. Semut
memiliki banyak spesies dan tersebar di seluruh dunia. Semut termasuk kedalam
kingdom Animalia, kelas Insecta, Ordo Hymenoptera, dan Famili Formicidae.
Semut

berperan penting dalam ekosistem terestrial, yaitu sebagai predator,

herbivor dan detritivor.

Semut juga memiliki peranan yang unik dalam

interaksinya dengan organisme lain, seperti tumbuhan atau serangga lain.7 Semut
selain menguntungkan ada pula yang merugikan petani. Semut merugiakan
karena hal-hal beriut: 8
a. Memakan biji yang ditanam
b. Memakan tanaman
c. Membantu penyebaran biji-biji gulama
5

Rahmawati, “Studi Keanekaragaman Mesofauna Tanah Dikawasan Hutan Alam Sibolangit”
( Program Studi Management Hutan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004)
h.3
6
Op.Cit, h.3
7
Nurul Fitria, “ Komunitas Semut Pada Bunga Jantan Kelapa Sewit Dikebun Cimulang Di
Ptpn Viii Bogor Jawa Barat”, (Skripsi Program Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam,
IPB, Bandung, 2013).h 9
8
Pracaya, Hama Dan Penyakit Tanaman, (Jakarta, Penebar Swadaya, 2007), (Azizah
lutfiana, Skripsi Program Strata 1 Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung, 2013),
h. 14
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d. Menggangu petani karena menggigit atau menyengat badan
Selain itu semut juga dapat menguntungkan diantarannya karena sebagai
berikut:
a. Memakan rayap, larva dari serangga yang menjadi hama tanaman
b. Ada yang membuat sarang dalam tanah maka semut bias membantu
pertukaran udara.
Semut melakukan interaksi dengan tumbuhan dan hewan. Interaksi semut
dengan

tumbuhan

berupa

simbiosis

mutualisme.

Semut

mendapatkan

perlindungan, makanan atau keduanya dari tumbuhan dan tumbuhan akan
mendaptkan perlindungan dari vertebrata herbivor.9

B. Subfamily Myrmicinae
Semut dari subfamili myrmicinae terdapat 4 genus, yaitu:10
1. Baracidris sp.
Semut kecil berwarna hitam dengan mata yang berkembang biak dengan
baik. Semut pekerja cenderung memiliki panjang 1,5 – 2 mm, sedangkan
semut jantan lebih panjang dengan ukuran 3 mm dan berwarna hitam gelap.
Semut ratu memiliki panjang tubuh 3,6 – 5 mm. Tersebar luas di seluruh
Malaysia, Singapura dan Brunei, mereka perlu suhu hangat, kondisi lembab
yang berarti bahwa di wilayahnya mereka terbatas pada bangunan dan sering
ditemukan di rumah sakit. Habitat dari semut ini adalah pada tanah dan
pohon dengan makanan utama berupa serangga kecil yang berada di sekitar
sarang.

9

Syamsul Rizal, Kanekaragaman Semut Predator Permukaan Tanah (Mymenoptera:
Formicidae) Diperkebunan Kelapa Sawit Sppn Sembawa Banyuasin, Jurnal Peneletian, (Palembang:
Universitas PGRI, 2011), h. 2
10
Henny Herwina Dan Dahelmi, Inventarisasi Semut Yang Ditemukan Pada Perkebunan
Buah Naga Lubuk Minturun, Kota Padang Dan Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera
Barat, Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 4(1) – Maret 2015: 57-64 (ISSN : 2303-2162),
h. 61
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2.

Solenopsis sp.
Semut berwarna kemerahan sampai coklat. Mereka membuat sarang di
tanah kering dan menyukai tempat yang hangat oleh sinar matahari. Mereka
biasa mencari makanan sampai beberapa meter dari sarangnya. Semut api
cepat membentuk koloni di tempat yang baru, membuat sarang dengan
ratusan sampai ribuan pekerja dan serdadu. Semut memangsa berbagai jenis
serangga dan hewan kecil. Mereka juga membawa biji-bijian dari sawah yang
kering dan dibawa ke sarangnya. Ada pekerja yang bertugas khusus untuk
menghancurkan biji-bijian sehingga menjadi bentuk yang dapat dimakan bagi
semut yang muda.

3.

Paedalgus
Genus ini memiliki warna tubuh kuning. Habitat genus ini menyukai
tempat yang sedikit kering dan banyak menhabiskan waktu mencari makan di
siang hari. Makanan utama berupa ulat dan serangga kecil yang hidup di
tanah.

4.

Oligomyrmex
Genus ini memiliki ukuran tubuh yang kecil yaitu 2 mm. Memiliki warna
tubuh coklat kehitaman dengan bagian perut yang berwarna hitam. Semut
dewasa memiliki sayap, namun akan hilang setelah proses perkawinan
berlangsung. Makanan semut ini berupa biji-bijian dari tanaman budidaya
sehingga genus carebara dianggap sebagai hama.11
Genus pada semut subfamili myrmicinae yang mempunyai kepadatan yang

berlimpah di setiap daerah tropis terestrial.
Klasifikasi Semut
Kingdom : Animalia
Filum

: Artropoda

Kelas

: Insect

Ordo

: Hymenoptera

Famili

: Formicidae

11

Henny Herwina, Dahelmi, Inventaris Semut Yang Ditemukan Pada Perkebunan Buah
Naga, Lubuk Minturun, Kota Padang dan Ketipang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.
Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 4(1) – Maret 2015: 57-64 (ISSN : 2303-2162). h. 61
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Subfamili : Myrmicinae12
Famili formicidae memiliki superfamili formicoidae. Kata formicoidae dari
bahasa latin, yaitu formica yang berarti semut. Semut ini terbesar diseluruh dunia,
mulai dari daerah kutub sampai daerah tropis. Panjang semut sekitar 0,5-25,0 mm,
bentuknya bermacam-macam. Semut merupakan serangga yang bersifat eusosial
pada daerah terestrial. Koloni semut eusosial ditandai dengan adanya kerja sama
diantara anggota koloni dalam memelihara serangga pra dewasa.
C. Morfologi Tubuh Semut
Tubuh semut terdiri atas tiga bagian, yaitu kepala, mesosoma (dada), dan
metasoma (perut). Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga
lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapleural, dan bagian perut kedua yang
berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit (pedunkel) di antara
mesosoma (bagian rongga dada dan daerah perut) dan metasoma (perut yang
kurang abdominal segmen dalam petiole). Petiole yang dapat dibentuk oleh satu
atau dua node (hanya yang kedua, dan ketiga abdominal segmen ini bisa
terwujud).

Gambar 1. Morfologi Semut13
12

Agus krisono, kasifikasi makhluk hidup secara umum dan kajian mikrobiologi umum,
(Diakses tanggal 6 Januari 2016, pukul 13.00 WIB)
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Tubuh semut seperti serangga lainnya, memiliki eksoskeleton atau kerangka
luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot,
berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak
memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian
dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka.
Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya,
mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas
tubuhnya yang disebut "aorta punggung" yang fungsinya mirip dengan jantung.
Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di
sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang
berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya.
Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor. Semut, layaknya serangga
lainnya, memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang
lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka
juga punya tiga oselus di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan
cahaya dan polarisasi. Antena semut juga digunakan untuk berkomunikasi satu
sama lain dan mendeteksi feromon yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu,
antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu
yang berada di depannya. Pada bagian depan kepala semut juga terdapat sepasang

13

Morfologi-Formicinae-myrmicinae-ASU-AAB.Jpg. tersedia,
Struktur-Tubuh-Semut1.jpg di akses pada (3 juli 2015 pukul 07.30)

http://upikke.staff.ipb.ac.id,
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rahang atau mandibula yang digunakan untuk membawa makanan, memanipulasi
objek, membangun sarang, dan untuk pertahanan.
Pada beberapa spesies, di bagian dalam mulutnya terdapat semacam kantung
kecil untuk menyimpan makanan untuk sementara waktu sebelum dipindahkan ke
semut lain atau larvanya. Di bagian dada semut terdapat tiga pasang kaki dan di
ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat
dan berpijak pada permukaan. Sebagian besar semut jantan dan betina calon ratu
memiliki sayap. Namun, setelah kawin betina akan menanggalkan sayapnya dan
menjadi ratu semut yang tidak bersayap.
D. Tahap Perkembangan Semut
Individu semut mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembanganya,
terdiri atas tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Telurnya sangat kecil dan
berwarna putih seperti susu. Larva yang baru menetas berwarna putih, sangat
halus.

Gambar 2. Daur Hidup Semut14

14

Morfologi-Formicinae-myrmicinae-ASU-AAB.Jpg. tersedia,
Struktur-Tubuh-Semut1.jpg di akses pada (3 juli 2015 pukul 07.30)

http://upikke.staff.ipb.ac.id,
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Pengamatan ini menunjukkan bahwa pekerja pada semua jenis semut
sepenuhnya merawat semua stadium pradewasa mulai dari telur ke larva sampai
pupa. Dibandingkan tawon dan lebah, semut mempunyai perhatian yang lebih
akrap dengan keturunanaya. Tawon dan lebah juga membangun sel-sel sarang dan
menyediakan makanan untuk keturunanya tetapi tidak dapat memundahkan
sarangnya ketika diganggu atau dimusnahkan. Sebaliknya, ketika bahaya
mengancam suatu koloni semut, insting pekerja semut yang pertama adalah
memindahkan anak-anak semut ke tempat yang aman.
Sama halnya dengan larva, pada saat fase pupa pun tidak dapat bergerak. Pupa
berwarna putih kekuningan. Pada fase ini bentuknaya sudah tampak seperti
serangga dewasa, namun tidak dapat bergerak, tidak berwarna dan masih lunak.
Pada fase pupa, semut tidak melukukan aktifitas makan. Siklus hidupnya mulai
dari telur hingga dewasa memakan waktu antara 6 minggu hingga 2 bulan.

E. Kehidupan Sosial Semut
1. Kehidupan Semut
Semut merupakan hewan yang memiliki tingkat sosial tinggi, hal ini terbukti
pada aktifiatas mencari makan dan pengangkutan semut yang mati kedalam
sarang. Semut melakukan aktifitas mencari makan dengan menggunakan suatu
senyawa kimia yang terdapat di dalam tubuhnya yaitu feromon. Feromon adalah
zat yang menguap sangat lambat sehingga waktu peluruhan jejak semut sangat
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panjang.15 Selain itu solidaritas semut berupa pengangkutan semut yang mati
kedalam sarang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hal itu terjadi terus
menerus setiap ada semut yang mati dalam satu koloni, maka semut pekerja akan
membawa semut yang mati kedalam sarang. karena didalam sarang terdapat
kuburan semut.
2. Sistem Kasta Semut
Sebagai makhluk sosial, semut hidup dalam koloni yang terdiri dari banyak
individu, dari jumlah ratusan hingga ribuan. Biasanya setiap koloni terdiri atas
kelompok pekerja, pradewasa (larva dan pupa), ratu dan semut jantan. Koloni
semut secara umum terdiri atas dua kasta utama yaitu kasta reproduktif seperti ratu
dan pejantan, dan individu non reproduktif yaitu terdiri atas kasta pekerja.

Gambar 3. Sistem Kasta Semut

Tugas dan fungsi kasta semut adalah sebagai berikut:
a. Semut Kasta Jantan Reproduktif
Semut pada kasta jantan reproduktif merupakan semut dewasa bersayap. Tugas
utamnaya adalah untuk kawin dengan yang betina (ratu) proses kawin terjadi
dalam sarang atau diluar sarang (diatas tanah), atau bahkan diudara.
Perkawinan diluar sarang dikenal dengan istilah swarming.

15

Iwan Putranto, Budidaya Semut Kroto (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), h.17
(Skripsi Program Sarjana Fakuktas Tarbiyiah DanKeguruan, IAIN Raden Intan, Lampung, 2014), h.18

18

b. Semut Kasta Betina (Ratu)
Semut pada kasta betina (ratu) mempunyai tubuh yang paling besar didalam
koloni.Betina ini memulai hidupanya sebagai serangga bersayap, tetapi sayap
segera dijatuhkan setelah kawin. Secara normal betina kawin sekali dan dia
akan memulai merawat keturunanya. Terutama pada genersi pertama.Tugas
utama semut pada kasta betina adalah bertelur membangun koloni baru.
c. Semut Kasta Pekerja
Semut pada kasta pekerja merupakan kasta terbanyak yang dapat dilihat oleh
manusia.Kasta ini sebenarnya betina steril atau anak ratu tanpa
sayap.Tugasnya adalah merawat dan membuat sarang, member makan larva
dan kasta lain, merawat telur, mempertahankan koloni dari musuh dan lainlain.Umur berparan dalam pembagian tugas diantara pekerja. Pekerja yang
lebih muda diberi tugas yang lebih dekat dengan sarang sebagai perawat,
sedangkan yang lebih tua akan berkaelana lebih jauhuntuk mencari makanan.
Hal ini biasanya terjadi pada kelompok spesies yang monoformik yaitu yang
memilikiukukran beragam.16
3.

Komunikasi Semut

a. Pertukaran Berita
Pertama, semut pencari pergi ke sumber makanan yang baru ditemukan. Lalu
mereka memanggil semut lain dengan cairan yang disebut feromon, yang
disekresikan dalam kelenjar-kelenjar mereka. Saat kerumunan di sekitar makanan
membesar, sekresi feromon membatasi pekerja. Jika makanan sangat kecil atau
jauh, pencari menyesuaikan jumlah semut yang mencoba mencapai makanan
dengan mengeluarkan isyarat. Jika makanan besar, semut mencoba lebih giat
untuk meninggalkan lebih banyak jejak, sehingga lebih banyak semut dari sarang
yang membantu para pemburu. Apa pun yang terjadi, tak pernah ada masalah

16

Ibid, h.103
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dalam konsumsi makanan dan pemindahannya ke sarang, karena di sini ada “kerja
tim” yang sempurna.17
Contoh lain berkaitan dengan semut penjelajah yang bermigrasi dari sarang ke
sarang. Semut ini mendekati sarang tua dari sarang yang baru ditemukan dengan
meninggalkan jejak. Para pekerja lain memeriksa sarang baru itu dan jika mereka
yakin, mereka juga mulai meninggalkan feromon mereka sendiri (jejak kimiawi)
di atas jejak lama. Oleh karena itu, semut yang berjalan di antara dua sarang itu
meningkat jumlahnya dan mereka menyiapkan sarang. Selama pekerjaan ini,
semut pekerja tidak bersantai. Mereka membangun organisasi dan pembagian
kerja tertentu di antara mereka.
Pembagian kerja yang disyaratkan rencana seperti ini tidak dapat diterapkan
oleh individu yang hanya memikirkan hidup dan kepentingannya sendiri. Lalu
munculah pertanyaan berikut: “Siapa yang mengilhamkan rencana ini dalam diri
semut selama berjuta tahun dan siapa yang memastikan penerapannya?”
Sebenarnya, diperlukan kecerdasan dan kekuasaan tinggi untuk komunikasi
kelompok yang unggul ini. Kebenarannya jelas Allah, Pencipta segala makhluk
dan pemilik kebijakan tidak terbatas, memberi kita jalan untuk memahami
kekuasaan-Nya dengan menampilkan dunia semut yang sistematis ini.

17

Harun Yahya, Menjelajah Dunia Semut, (Solid Converter Pdf, 2003), h.11
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b. Komunikasi Kimiawi
Semua kategori komunikasi yang disebut di atas dapat dikelompokkan dalam
judul Isyarat Kimiawi. Isyarat kimiawi ini memainkan peran terpenting dalam
organisasi koloni semut. Semiokemikal adalah nama umum zat kimia yang
digunakan semut untuk tujuan menetapkan komu-nikasi. Pada dasarnya ada dua
jenis semiokemikal, yaitu feromon dan alomon. Alomon adalah zat yang
digunakan untuk komunikasi antargenus . Namun, seperti yang dijelaskan
sebelumnya, feromon adalah isyarat kimiawi yang terutama digunakan dalam
genus yang sama dan saat disekresikan oleh seekor semut dapat dicium oleh yang
lain. Zat kimia ini diduga diproduksi dalam kelenjar endokrin. Saat semut
menyekresi cairan ini sebagai isyarat, yang lain menangkap pesan lewat bau atau
rasa dan menanggapinya.
Penelitian mengenai feromon semut telah menyingkapkan bahwa semua
isyarat disekresikan menurut kebutuhan koloni. Selain itu, konsentrasi feromon
yang disekresikan semut bervariasi menurut kedaruratan situasi. Seperti terlihat,
diperlukan pengetahuan kimia yang mendalam untuk mengelola tugas yang
dilakukan semut. Kita dapat menganalisis zat kimia yang diproduksi semut hanya
melalui uji laboratorium, dan harus menuntut ilmu bertahun-tahun untuk dapat
melakukannya. Namun semut dapat menyekresikan zat ini kapan saja mereka
perlu, dan telah melakukannya sejak hari mereka menetas, serta tahu betul
tanggapan apa yang perlu diberikan kepada setiap sekresi. Mereka dapat
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mengidentifikasi zat kimia secara tepat begitu menetas menunjukkan adanya
instruktur yang memberi mereka pendidikan ilmu kimia saat menetas.
Semut mengenal zat-zat kimia ini tanpa pendidikan apa pun saat menetas. Kita
tidak bisa berkata bahwa semut lain atau makhluk hidup lain adalah guru semut
itu. Tidak ada serangga, tidak ada makhluk hidup termasuk manusia yang mampu
mengajari semut cara memproduksi zat kimia dan berkomunikasi dengannya. Jika
ada tindakan pengajaran sebelum lahir, satu-satunya kehendak yang mampu
melakukan tindakan ini adalah Allah, yang merupakan Pencipta segala makhluk
dan Rabb (Pendidik) langit dan bumi.
Banyak orang bahkan tak tahu arti feromon, sesuatu yang disekresi semut
terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Namun berkat zat-zat kimia ini, setiap
semut yang baru menetas mampu melakukan sistem komunikasi sosial yang
sempurna, sistem komunikasi sosial yang tak menyisakan ruang untuk meragukan
adanya sang Pencipta dengan kekuasaan tak terbatas.18

F. Belajar Mengajar Biologi
Belajar adalah memahami hal-hal baru dan mendapatkan cara-cara yang lebih
baik untuk melakukan berbagai hal dalam hidup.19 Sebagaimana hakikat IPA ada
yang sebagai produk dan sebagai proses, maka dalam pembelajaran biologi
terdapat penilaian produk atau hasil belajar dan penilaian proses belajar. Belajar

18

Ibid, h. 12
LR. Hubbart, Study Skill For Life, ( Jakarta: G, 2002)

19
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biologi atau IPA secara bermakna baru akan dialami siswa apabilasiswa terlibat
aktif secara intelektual, manual, dan sosial.20
Pembelajaran biologi seharusnya disediakan serangkaian pengalaman berupa
kegiatan nyata yang rasional atau dapat mengerti siswa dan memungkinakan
terjadi interaksi sosial, dangan kata lain saat proses belajar berlangsung siswa
harus terlibat secara langsung dalam kegiatan nyata.21
G. Petunjuk Praktikum
Praktikum

merupakan

salah satu

perwujuddan kerja ilmiah dalam

pembelajaran kegiatan praktikum merupakan percobaan yang ditampilkan oleh
guru dalam bentuk demonstrasi, demonstrasi secara kooperatif oleh sekelompok
siswa, maupun percobaan dan observasi oleh siswa. Kegiatan tersebut dapat
berlangsung di laboratorium atau ditempat lain. Pembelajaran dengan metode
prektikum dibutuhkan suatu petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum tersebut
bertujuan untuk menuntun siswa dalam melakukan praktikum dan membantu guru
dalam mencapi tujuan pembelajaran. Petunjuk praktikum disusun dan ditulis oleh
sekelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti
kaidah tulisan ilmiah.22

20

N. Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, ( Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia, 2003)
21
Ibid, h. 112
22
SN. Sulistiani,” pengaruh penggunaan buku petunjuk praktikum kimia terhadap minat
berpraktikum dan prestasi siswa kelas VII ali maksum berdasarkan KTSP”, (Skripsi Program strata 1
UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013)
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H. Sub Konsep Insekta
Secara garis besar dunia hewan dibagi menjadi dua yaitu vertebrata dan
invertebrata. Hewan invertebrate terdiri dari dua golongan protozoa dan metazoa.23
Materi sub konsep insekta merupakkan salah satu materi biologi kelas X pada
semester genab yang diajarkan kepada peserta didik SMA. Kelas insekta termasuk
anthropoda yang dominan hidup disemua habitat kecuali di laut.
Atrhopoda berasal dari kata Atrhom yang berarti ruas dan podos yang berarti
kaki, jadi atrhopoda adalah hewan yang memiliki kaki yang beruas-ruas. Tubuh
serangga dibagi mejadu tiga bagian, yaitu: kepala, dada, dan perut. Dada terdiri
dari tiga ruas, masing-masing mempunyai sepasang kaki. Jadi serangga adalah
hewan berkaki enam (Hexapoda). Mayoritas serangga setelah dewasa mempunyai
satu atau dua pasang sayap pada dadanya. Ciri lain adalah mempunyai sepasang
antena di kepalanya dan bernafas dengan trakea.
Diperkirakan oleh ahli Zoologi, insekta mempunyai jumlah lebih dari 70.000
jenis. Pada umumnya insekta berhabitat hampir diseluruh biosfer kecuali dilaut.
Insekta terdapat di dalam tanah, di udara, di air tawar, dan pada organisme lain
sebagai ekstoparasit.24 Semut dapat diperkirakan membantu memahami kaidah
ekologi, biomonitoring untuk tujuan konservasi dan kawasan.25 Semut telah
terbukti menjadi indikator yang berguna dari perubahan ekologi. Semut juga
kelompok fauna yang dominan disebagian besar ekosistem darat dan memediasi
23

A. Pratiwi, Biolog kelai X, (Jakarta: PT. Erlangga, 2007) h.170
Ibid, h. 215
25
Agosti D, Majer JD, Alonso LE, Schultz TR. Op.Cit, h. 17
24

24

banyak proses ekologis yang penting.

Telah terbukti sikap sensitiv terhadap

sebagai faktor gangguan seperti kebakaran, pertambangan dan fragmentasi
habitat.26
I. Kerangka Pemikiran
Ekosistem merupakan bagian penting dalam suatu alam biosfer, hal ini terbukti
bahwa disetiap ekositem terutama daratan dengan kondisi karekteristik yang
mendukung memiliki jumlah kelimpahan makhluk hidup. Salah satunya adalah
insekta, insekta sendiri menduduki peringkat pertama dengan dengan 70.000 jenis
di dalamnya yang terdapat di darat, air tawar dan di udara. Semut termasuk ke
dalam ordo hymenoptera dengan jumlah keanekaragam yang melimpah pada setiap
ekosistem. Untuk itu penelitian ini dilakukan pada empat wilayah yang berbeda
(plot) pada kampus UIN Raden Intan Lampung
Semut diambil dari masing-masing plot yang berbeda, lalu diberi alcohol 70%
agar sempel tidak hancur dan diberi label plot yang ditemukan. Pengamatan atau
identifikasi dilakukan dengan melihat bentuk morfologi, fisiologi dan cirri-ciri
lainya dengan buku acuan yang akurat. Hasil penelitian lapangan akan dianalisis
kemudian disimpulkan.
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Silvia Claver, Susanal Silik, Florencia F Campon, “Respon Of Ants To Grazing
Disturbance At The Central Monte Desert Of Argentina: Community Descriptor And Fungtional
Group Scheme” Argentina, Entomology Lab, IADIZA-CINICE, J Arid Land 2014, ( Skripsi, Institute
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2014)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kampus UIN Raden Intan Lampung, pada bulan
April 2017. Lahan yang digunakan seluas 64,20 ha. Selanjutnya proses
identifikasi insekta semut dilakukan di laboratorium UIN Raden Intan Lampung.

Wilayah C

Wilayah A
Wilayah B

wilayah D

Gambar 4. Peta kampus UIN Raden Intan Lampung1

B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplorasif dengan
memanfaatkan sumber data yang ada di alam. Untuk menentuan lokasi
penelitian, metode yang digunakan adalah purposive sampling, dengan melihat
kondisi wilayah yang memungkinkan adanya keragaman semut subfamili
Myrmicinae.

1

http://www.kampus-info.com/2011/08/profil-iain-raden-intan.html (diakses pada hari
Minggu 3 Januari 2016 pukul 16.00 WIB)
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1. Lokasi penelitian
Pengambilan sampel dilakukan selama 3 Minggu pada bulan Mei 2016, ada

empat wilayah penelitian pada kampus UIN Raden Intan Lampung yaitu:
Wilayah penelitian A
U

Keterangan:
U: utara
S: selatan

S
Wilayah penelitian A, merupakan wilayah penelitian berupa area
pertanian tomat, selada, dan cabai memilliki kondisi tanah yang subur dengan
pH tanah optimal yaitu 7. Selain tanaman budi daya, juga terdapat rerumputan
berupa ilalang dan lain-lain. Luas penelitian pada wilayah A adalah 220 m2.

Wilayah peneliatian B
U
Keterangan:
U: utara
S: selatan
S
Wilayah penelitian B, merupakan daerah berupa lahan kosong yang hanya
ditumbuhi rerumputan liar berada pada sebelah barat fakultas ushuludin. Pada
lahan ini memilliki ph tanah antara 6-7. Sedangkan luas wilayah penelilian
sekitar 1 h.
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Wilayah penelitian C
U
Keterangan:
U: utara
S: selatan

S
Wilayah penelitian C, Wilayah penelitian C berada pada sebelah utara
gerbang utama kampus UIN Raden Intan. Merupkan lahan kosong berupa
pepohonan dengan jumlah banyak dan rumput yang tumbuh liar. Dengan pH
tanah yaitu 7. Pada wilayah penelitian ini tidak ada aktifitas manusia
melainkan hanya berupa aktifitas hewan.

Wilayah penelitian D
U
Keterangan:
U: utara
S: selatan

S

S

Wilayah penelitian ini berdada pada area kampus dekat dengan gedung
perkuliahan dengan aktifitas padat manusia, kondisi wilayah peneliltian ini
berupa rumput yang berada dekat dengan gedung perkuliahan dan sedikit
terdapat pohon, dengan pH tanah yaitu 6.
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C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting, patok, tali, ,
camera, mistar, spray (semprotan) tabel pengamatan, dan meteran.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 70% dan semut
subfamili Myrmicinae yang ditemukan pada kawasan kampus UIN Raden Intan
Lampung.

D. Cara Kerja

1.

Pengamatan Keanekaragaman Semut
Setelah menentukan lokasi penelitian hal yang selanjutnya dilakukan adalah

membuat Plot Penelitian dan Koleksi Spesimen. Semut dikumpulkan dengan
menggunakan perangkap sumuran (pit fall trap) berdiameter 8,5 cm dan tinggi 9
cm, perangkap sarang butan dengan menggunakan biji kedealai rebus dan
cincangan ikan sebagai bahannya, dan direct trap (perangkap langsung) dalam
plot besar berukuran 4 x 4 meter yang terdiri atas 4 subplot berukuran 2 x 2
meter. Perangkap diletakkan di tiap titik di dalam plot sehingga berjumlah 9
perangkap. Hal ini ditentukan dengan mempertimbangan daya jelajah dari semut
yang cukup luas. Plot diletakkan di tiap sampling secara purposive sampling
dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang memungkinkan ditemukan
semut dan dipasang perangkap. Perangkap dibiarkan terpasang selama 24 jam
dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada masing-masing sampling site
pada titik yang sama. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan
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berjalan menelusuri area wilayah yang memungkinkan adanya sebaran semut
dengan mengambilan sampel di wilayah penelitian.

Peta Pengeplotan Pada Wilayah Penelitian

Plot
1

Plot
4

Plot
7

3m3

Plot
2

Plot
3

Plot
5

Plot
6

Plot
8

Plot
9

Gambar 5. Peta Pengeplotan Pada Wilayah Penelitian

Pemasangan plot untuk pengambilan spesimen semut, digunakan plot dengan
jumlah pada setiap wilayah penelitian yaitu 9 plot dangan ukuran 4x4 meter
dengan jarak antar plot yaitu 3 meter.

Peta Pemasangan Perangkap Pada Setiap Plot

Gambar 6. Peta Pemasangan Perangkap Pada Setiap Plot
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Perangkap diletakkan di tiap titik di dalam plot sehingga berjumlah 9
perangkap. Semut dikumpulkan dengan menggunakan perangkap sumuran (pit
fall trap) yang memiliki kedalaman 9 cm.2

2. Pengamatan Aktifitas Semut
a. Pola Mencari Makan
Peneliti menggunakan cara rekayasa umpan yaitu padat dan cair. Umpan
cair berupa larutan gula yang disemprotkan dekat dengan sarang. Umpan
padat berupa rebusan biji kedelai dan cincangan ikan. Kemudian peneliti
mengamati proses yang terjadi pada koloni semut, data dari pengamatan setiap
jam akan ditampilkan dalam bentuk grafik.3

b. Solidaritas Semut
Setelah sarang koloni semut ditemukan maka peneliti akan mengambil
enam sampel semut yang terdiri dari kasta pekerja dan prajurit. Kemudian
enam sampel tersebut diberi perlakuan sehingga mati dan meletakkan pada
titik yang memiliki jarak dari sarang semut untuk selanjutnya dilakukan
pengamatan.4 Proses ini dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali.

2

Irfanul Arifin, Keanekaragaman Semut (Hymenoptera: Formicidae) Pada Berbagai Subzona
Hutan Pegunungan Di Sepanjang Jalur Pendakian Cibodas, Taman Nasional Gunung GedePangrago, Jurnal BIOMA, vol. X, No. 2, 2014, h. 3
3
Irwandi Harlan, Aktifitas Mencari Makan Dan Pemindahan Larva Semut Rang-Rang
Oecophylla Smaragdina (Formicidae: Hymenoptera), Skripsi Program Strata 1 IPB, 2006. h, 2
4
Ibid, h. 3
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3. Tahap Akhir Penelitian
Setelah penelitian selesai sampel yang telah diperoleh selanjutnya
dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium untuk proses identifikasi untuk
mengetahui keragaman semut Myrmicinae. Identifikasi dilakukan dengan cara
mengamati morfologi semut yang dibandingkan dengan kunci identifikasi
pada buku Barry Bolton (Identification Guide To The Ant Genera Of The
Wold) dan Hashimoto, Y. 2003. Identifikation Manual For Bornean Ant
(Formicidae).

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data dilapangan dilakukan cara Direct Observation
dengan memperoleh data dengan poin sebagai berikut:
1. Identifikasi semut (hymenoptera:formicidae).
Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman semut yang
terdapat dikawasan kampus UIN Raden Intan Lampung. Sampel semut
diambil dari setiap plot selanjutnya dimasukkan ke dalam botol berisi alkohol
70%, setiap pengambilan sampel lalu dicatat dalam tabel pengamatan, setelah
itu dibawa ke Laboratorium UIN Raden Intan Lampung.
2. Sebaran semut myrmicinae di UIN Raden Intan Lampung.
Untuk mengetahui sebaran semut di kawasan kampus UIN Raden Intan
Lampung, peneliti menggunakan direct observation.
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3. Kehidupan Sosial Semut
Untuk mengetahui kehidupan sosial semut di alam bebas, mengenai pola
mencari makan dan solidaritas semut peneliti mengamati langsung di
lapangan.

F. Ciri-Ciri Yang Dipakai Dalam Identifikasi Semut
Ciri-ciri secara umum genus pada semut subfamili myrmicinae adalah
sebagai berikut:5
1. Memiliki ukuran koloni kecil
2. Panjang tubuh berkisar antara 7-8 mm
3. Habitat padang rumput dan tanah dengan kelembapan sedang
4. Aktif disiang dan malam hari
Dalam mengidentiafikasi serangga yang termasuk ke dalam hymenoptera,
ciri-ciri yang dipakai untuk mengidentifikasi secara umum antara lain, yaitu:
perangka sayap, ciri-ciri tungkai, ciri-ciri sungut, ciri-ciri thorax dan ciri-ciri
abdomen.6

5

Azizah lutfiana, “Identifikasi Dan Sebaran Semut (Hymenoptera:Formicidiae:Myrmiciane)
Di Kawasan Taman Nasional Way Kambas” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Tarbiyah Dan
Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung). h 40-45
6
Borror DJ, Triplehorn CA, Johnson NF, Op.Cit, h. 828
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G. Teknik Analisis Data

1. Identifikasi Semut
Identifikasi jenis semut ini hasilnya berupa foto hasil pengamatan dan data
deskriptif. Dilakukan di laboratorium UIN Raden Intan Lampung dengan
menggunakan buku kunci identifikasi Barry Bolton (Identification Guide To
The Ant Genera Of The Wold) dan Hashimoto, Y. 2003. Manual Identification
For Bornean Ant (Formicidae).
Berikut adalah Cara identifikasi menurut buku Yoshiaki Hasimoto dari
segi morfologi sebagai berikut:

a. petiole (PT) dan postpetiol (PPT)

Keterangan:

PPD: propodeum
PT : petiole
PPT : postipetiol

b. Mesosoma

Keterangan:
AL : Alitrunk
(Mesosoma)
PN : Pronotum
PR : Propleuron
MS : Mesonotum
MSP : Mesopleuron
MTN :Mesonotum
MTG : Metanotal
groove
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c. Thorax
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Keterangan:
SC
PD
FU
ASC
ASO
CP
FS
LC
MC
CL
FC
FB
MD
ME
MB
BA
BT
DI
AT
MA

: Scape
: Pedisel
: Funikulua
: Anntenal Scrobe
: Anntenal Socket
: Clypeus
: Frontal Clypeus
: Lateral Clypeus
: Median Clypeus
: Clup (jendolan)
: Frontal carina
: Frontal lobe
: Mandibula
: Margin eksternal
: Basal Margin
: Basal Atas
: Basal tooth
: Diastema
: Apikal tooth
: Apikal Masgin
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2. Indeks Keanekaragaman Jenis
Data dianalisis dengan menggunakan indeks keanekaragaman dengan
menggunakan rumus Shannon dan Wiener.7
H’= -∑Pi Ni Pi
Dengan Pi= Ni/N
Keterangan :
H’
Pi

= Indeks Keanekeragaman Shannon-Wiener
= Perbandingan Antara Jumlah Individu Jenis ke-1 dengan
Jumlah Total Individu (ni/N)
= Jumlah Individu ke-1
= Jumlah Total Individu

Ni
N

Dengan keriteria:
h’<1
1<h’<3
h’>3

= Menunjukan Tingkat Keanekaragaman Jenis Yang Rendah
= Menunjukan Tingkat Keanekaragaman Jenis Yang Sedang
= Menunjukan Tingkat Keanekaragaman Jenis Yang Tinggi

3. Frekuensi (f) Sebaran Semut
Semakin tinggi nilai frekuensi atau sebaran suatu jenis semut berarti jenis
semut tersebut sebaranya tertinggi.
Frekuensi jenis = Jumlah plot ditemukanya suatu jenis8
Jumlah plot sampel
Analisis data dilakukan dengan deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh
disajikan dengan grafik persentase sebaran semut.

7
8

Indrianto, “Ekologi Hutan’,(jakarta: bumi aksara, 2006),h. 146
ferianita, melati f, metode Sampling Bioekologi, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, H. 67-68
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H.

Alur Kerja
Berikut adalah alur kerja dalam penelitian semut subfamili Myrmicinae di
kampus UIN Raden Intan Lampung.
Keanekaragaman Semut Subfamili
Myrmicinae
di kampus UIN Raden Intan Lampung
Menentukan titik lokasi penelitian
pada empat Tipe habitat

Membuat jalur yang akan
digunakakan sebagai tempat
Penelitian

Membuat perangkap sarang butan dengan
menggunakan larutan gula sebagai bahannya, dan
direct trap (perangkap langsung) dalam plot besar
berukuran 4 x 4 meter yang terdiri atas 4 subplot
berukuran 2 x 2 meter

Menulusi lokasi penelitian dengan berjalan
kaki

Penelusuran jalur 1

Penulusan jalur 2

Penelusuran jalur 3

Penelusuran jalur 4

Wilayah

Wilayah penelitian

Wilayah penelitian

Wilayah penelitian

B

C

D

A

penelitian

Identifikasi
Hasil identifikasi
keanekaragaman semut
subfamili Myrmicinae
Grafik hasil data dan
kesimpulan

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Keanekaragaman
Dari hasil penelitian menunjukkan jenis-jenis semut yang diperoleh dari
lokasi kampus UIN Raden Intan Lampung, ditemukan 9 jenis yang terdiri dari 4
genus subfamili Myrmicinae. keanekaragaman jenis-jenis semut tersebut sebagai
berikut:

a

Ket: 1. Antenna, 2.Mata, 3.Mandibula, 4.Frontal lobes, 5.Gaster,
6.Pospetiole, 7.Spins(duri), 8. Petiole.

b

Ket: 1. Mata, 2. Petiole, 3. Postpetiole, 4. Gaster, 5. Antenna,
6. Mandibula
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c

Ket: 1.Antenna , 2.Mandibula, 3.Mata, 4. Propodium, 5. Petiole,
6.Postpetiole, 7.Gaster

d

Ket: 1. Mata, 2. Mandibula, 3.Antennal, 4.Propodium, 5.Spin(duri), 6.
7.Postpetiole, 8. Gaster

Petiole,

Gambar 7. Genus subfamili Myrmicinae yang diperoleh dari keempat lokasi
penelitian Baracidris (a), Paedalgus (b), Solenopsis (c), Oligomyrmex (d)
Tabel 1. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)
Data Perolehan Genus
No
1
2
3
4

Genus
Baracidris
Paedalgus
Solenopsis
Oligomyrmex

A
4
1
Sni

B
4
2
2
1

C
2
2
-

D
2
3
2
1

Individu
11
9
12
5
37

Pi
0,244444
0,2
0,266667
0,111111
1

log pi
-1,40
-1,60
-1,32
-2,19
-6,51

H+
0,34
0,32
0,35
0,24
1,25

Nilai indeks Keanekaragaman Shannon Weiner yang paling tinggi adalah genus
Solenopsis yaitu 0,35 sedangkan yang paling rendah Oligomyrmex 0,24 dengan
jumlah total nilai H’ adalah 1,25. Hal ini menunjukan keanekaragaman jenis semut
sedang.
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2.

Distribusi Sebaran Semut Subfamili Myrmicinae pada Kampus IAIN
Raden Intan Lampung
Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi sebaran semut di kampus IAIN
Raden Intan Lampung

No
1
2
3
5

Tabel 2. Frekuensi Sebaran Semut di kampus IAIN Raden Intan Lampung
Data Perolehan Genus
Genus
Tota
Persentase
A
B
C
D
l
Paracidris
6 x 100 % =30%
4
2
6
20
Paedalgus
7 x 100% = 35 %
2
2
3
7
20
Solenopsis
10 x 100% =50 %
4
2
2
2
10 20
Olygomyrmex
3 x100% = 15%
1
1
1
3
20
Frekuensi sebaran semut di IAIN Raden Intan Lampung diperoleh data bahwa

genus dengan temuan tertinggi adalah Solenopsis (50%) pada seluruh wilayah
penelitian. Paedalgus (35%), Paracidris (30%), dan Oligomyrmex (15%) di seluruh
wilayah penelitian.

3.

Kehidupan Sosial Semut
1. Pola Aktifitas Pencarian Makan pada Solenopsis
Berikut adalah data grafik hasil pengamatan aktifitas semut mencari
makan genus Solenopsis selama waktu diurnal.
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Jumlah Semut

Grafik 1. Jumlah rata-rata pencarian makanan
120
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40
20
0

Total pengamatan yang dilakukan sebanyak 12 jam menunjukkan aktifitas
makan Solenopsis. Aktifitas rata-rata pencarian makanan terjadi pk. 05.45-06.00.
aktifitas pencarian makan tertinggi pada dua waktu yaitu pk. 8.45-09.00 dan pk.
15.45-16.00. penurunan aktifitas terjadi pada pk. 10.45-11.00 sampai 13.4514.00.

2. Solidaritas Semut
Tabel di bawah ini menunjukan aktifitas pengangkutan semut yang mati ke
dalam sarang
Tabel 3. Pengamatan Kasta Pekerja Dalam Mengangkut Semut Mati Menuju
Sarang
Genus

Pengangkutan Semut Mati
Pekerja prajurit pekerja prajurit pekerja

prajurit

Paracidris
Paedalgus
Solenopsis






Oligomyrmex
Keterangan= √: Semut mati dibawa oleh kasta pekerja menuju sarang
Tabel 3 menunjukan Genus Solenopsis pada pengamatan solidaritas, para
pekerja membawa semut yang mati kedalam sarang baik dari kasta yang sama
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maupun para parajurit. Hal ini terjadi dimungkinkan di dalam sarang terdapat
kuburan bagi para semut-semut yang mati.1
B. Pembahasan
Jenis semut yang ditemukan
Semut yang ditemukan pada wilayah kampus IAIN Raden Intan lampung
terdapat 9 jenis yang terdiri dari 4 genus Myrmicinae. Genus Solenopsis sp.
memiliki indeks keanekaragaman (H’) 0,35 dengan frekuensi sebaran 50%.
Genus Paracidris sp. 0,34 dengan frekuensi sebaran 30%, Pedalgus sp. 0,32
dengan frekuensi sebaran 35%, dan Oligomyrmex sp. 0,24 dengan frekuensi
sebaran 15%.
Jumlah Indeks Keanekaragaman (H’) Semut di Kampus Institut Agama
Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu 1,56. Solepnosis sp. merupakan Genus
yang paling dominan ditemukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Raden
Intan Lampung dengan Indeks keanekaragaman 0,35. Oligomyrmex sp.
merupakan genus yang paling sedikit ditemukan dengan indeks keanekaragaman
0,24. Berdasarkan jumlah tersebut Keanekaragaman semut pada kampus IAIN
Raden Intan Lampung tergolong pada kategori sedang.
Lima genus yang ditemukan memiliki Jumlah keragaman (H’) dan frekuensi
(f) yang tidak terpaut jauh. Hal ini disebabkan karena keadaan wilayah penelitian
yang memiliki persamaan kondisi tanah lembab serta jumlah pohon masih cukup
banyak. Kisaran suhu antara 25oC-32oC merupakan suhu optimal dan toleran
1

Thayyarah, Nadiah, 2013, Sains Dalam Al-Qur’an Mengerti Mukhjizat Firman Allah Jakarta:
Zaman Pustaka, h. 594
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bagi aktifitas semut di daerah tropis. Pendapat ini didukung oleh Rahmawati
dalam penelitianya tentang mesofauna tanah, menyatakan kisaran suhu udara
pada mesofauna tanah termasuk insekta, yaitu antara 28,6o C-32,1oC.2 Kampus
IAIN Raden Intan Lampung sendiri dengan kondisi fisik wilayah memiliki suhu
rata-rata harian 24oC-33oC3. Hal ini menyebabkan fauna tanah ini masih mampu
bertahan dan berkembang karena memiliki karakter yang cukup sesuai .
Semut terditribusikan terutama di daerah tropis dan sub tropis yang
dilakukan dibeberapa bagian Asia, kekayaan spesies dan kelimpahan semut ini
melimpah. Semut berkembang disebagian besar ekosistem, dan dapat
membentuk 15-25% dari biomassa hewan terestrial.4
Persaingan dalam mempertahankan sarang serta makanan merupakan
faktor penting dalam sebuah koloni agar tetap bisa bertahan pada kondisi yang
ekstrim. Komposisi spesies semut pada habitat terganggu cenderung lebih mirip
disebabkan oleh dominasi spesies semut tertentu yang lebih mampu beradaptasi.5
Selain itu ketersediaan makanan, tempat bersarang, dan iklim mikro juga
mempengaruhi keberadaan spesies semut tertentu.6

2

Rahmawati, “ Studi Keanekaragam Mesofauna Tanah dikawasan Hutan Wisata alam
Sibolangit” ( Program Studi Menegement Hutan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,
Medan, 2004) H. 3
3
http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca/Prakiraan_Cuaca/Prakiraan_Cuaca_Pr
opinsi.bmkg?prop=10 (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 2 mei 2017 Pukul 21.30 WIB)
4
M.S Abdul R. Hayder B. Ali Rozzaq S. H, “ New Records Of Unidentifield Ants Worker
(Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) Stored In Iraqi Natural History Museum With Key To
Species”, Baghdat University, Original Artikel, Adv, Biores Vol.4 (2) ( Februari 2014) H. 27-33 (
Skripsi Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014)
5
Hasriyanty, 2015, Keanekaragaman semut dan pola keberadaannya pada daerah urban di
Palu, Sulawesi Tengah, Jurnal Entomologi Indonesia, Vol. 12 No.1, 39–47, h. 45
6
Andersen AN. 1997. Using ants as bioindicators: multiscale issues in ant community
ecology. Available at: http://www.consecol.org/vol1/iss1/art8/ (diakses 20 April 2017).
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Kondisi wilalyah penelitian yang berdekatan dengan aktifitas manusia
cendrung memfasilitasi keberadaan semut-semut tramp atau semut yang biasa
berasosisasi dengan manusia.7 Persamaan metode penelitian pada ke empat
wilayah penelitian memilki keanekaragaman dan jenis semut yang tidak jauh
berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lahan sangat mempengaruhi
keragaman semut pada wilayah tertentu. Penelitian lain menemukan bahwa
kemiripan

kondisi

habitat

sekitar

lahan

persawahan

mempengaruhi

keanekaagaman semut yang ada pada lahan persawahan.8
Tingkat gangguan pada suatu wialyah juga dapat mempenagruhi keberadaan
spesies semut. Semakin tinggi tingkat gangguan habitat, keanekargaman maupun
keberadaan spesies semut yang ditemukan cenderung semakin meningkat.9
Penelitian

keragaman

semut

di

kampus

Universitas

Andalas

Padang

membuktikan bahwa bekas wadah makanan, tumpukan sampah atau sisa-sisa
bahan praktikum dapat mengundang kehadiran semut untuk datang bahkan
membuat sarang.10 Habitat dengan gangguan tinggi seperti pantai, pemukiman,
dan taman hanya memfasilitasi keberadaan semut tramp yang mampu berdaptasi

7

McGlynn TP. 1999. The worldwide transfer of ants: geographical distribution and
ecological invasions. Journal of Biogeography 26:535–548. doi: http://dx.doi.org/10.1046/j.13652699.1999.00310.x (Yudiyanto dkk, Jurnal Entomologi Indonesia,September 2014, Vol. 11 No. 2, 65–
71, h. 69)
8
Setiani EA, Rizali A, Moerfiah, Sahari B, Buchori D. 2010. Ant diversity in rice field in
urban landscape: investigation on the effect of habitat condition and age of rice plant. Jurnal
Entomologi Indonesia 7:88–99.
9
Hasriyanty, 2015, Keanekaragaman semut dan pola keberadaannya pada daerah urban di
Palu, Sulawesi Tengah, Jurnal Entomologi Indonesia, Vol. 12 No.1, 39–47, h. 45
10
Anna Febry Astuti. dkk,2014, Jenis-Jenis Semut (Hymenoptera: Formicidae) di Bangunan
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Jurnal Biologi Universitas Andalas, h. 35
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dengan gangguan manusia.11 Keberadaan semut tramp, seperti Solenopsis.
geminata yang mampu berdaptasi dengan lingkungan yang ekstrim menyebabkan
semut ini lebih dapat bertahan dibanding dengan jenis yang lain.12 diamping
mampu berdapatasi pada habitat terganggu juga menyebabkan hilangnya spesies
lain kerana kalah dalam berkompetisi.13
Kondisi iklim seperti curah hujan merupakan faktor yang sangat
memengaruhi keanekaragaman semut, seperti yang terjadi pada penellitian
perkebunan kakau.14 Selain itu curah hujan yang tinggi mempengaruhi
ketersediaan iklim mikro, sekaligus menyebabkan pembatasan niche pada spesies
tertentu yang menjadikan perbedaan komposisi semut berbeda.
Aktifitas Pencarian Makan Solenopsis sp.
Sebagai serangga sosial semut memiliki sistem komunikasi untuk
berhubungan dengan sesama anggota koloninya. Sistem komunikasi pada semut
dapat berupa sentuhan, suara, visual dan kimiawi.15 Sistem komunikasi visual
dan kimiawi (berupa feromon) merupakan hal yang umum dalam menentukan
lokasi makanan pada seraggga.
Berdasarkan hasil pengamatan ini memperlihatkan bahwa aktifitas
Solenopsis sp terjadi sepanjang waktu, tetapi aktifitas diurnal lebih dominan
11

Gibb H, Hochuli DF. 2003. Colonisation by a dominant ant facilitated by anthropogenic
disturbance: effects on ant assemblage composition, biomass and resource use. Oikos. 103:469–478.
(Hasriyanty, Jurnal Entomologi Indonesia, h. 45)
12
Holway DA, Lach L, Suarez AV, Tsutsui ND, Case TJ. 2002. The causes and consequences
of ant invasions. Annual Review of Ecology and Systematics 33:181–233. (udiyanto dkk, Jurnal
Entomologi Indonesia,September 2014, Vol. 11 No. 2, 65–71, h. 70)
13
Ibid, h.45
14
Ibid, h. 70
15
Romoser WS, 1981, The Science of Entomology. Ed ke-2. New York, Macmillan Publ Co
Inc (Jurnal Entomologi Indonesia, September 2012, Vol. 9 No. 2, 64-70)
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dibanding dengan nokturnal,

Aktifitas nokturnal lebih banyak dilakukan di

dalam sarang.16 Hal ini dibuktikan dengan menurunya aktifitas pada waktu sore
menjelang malam. Pola pencarian makan seperti ini sesuai dengan penelitian
pada jenis semut Solenopsis invica di Afrika.17 Semut rumah Amerika Tapinoma
sessile aktif sepanjang waktu, tanpa dominasi diurnal dan nokturnal, berbeda
dengan semut besar Malaysia, Camponotus gigas yang lebih cenderung aktif
pada malam hari.
Aktifitas pencarian makan diurnal tertinggi Solenopsis sp terbagi menjadi
dua waktu yaitu pada kisaran pk. 08.45-09.00 dan pukul 15.45-16.00. Aktifitas
pencarian makan menurun pada kisaran pk. 10.00-14.00. Penurunan aktifitas
pencarian makan pada waktu terpanas menggambarkan pola bimodal foraging
rhithm atau pencarian makan serangga pada waktu tertentu berdasarkan sifat
karakteristinya.18 Pola bimodal juga ditunjukkan oleh ponerinae, Ectatomma
opaciventre dan semut amazon raksasa Dinoponera gigantea di Brazil.19
Tingginya aktifitas pencaria makan pada pk. 08.45-09.00 dan 15.45-16.00
kemungkinan disebabkan karena pada dua waktu tersebut memiliki suhu yang
optimal bagi Solenopsis sp untuk mencari makan. Suhu lingkungan merupakan
faktor fisik yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap aktivitas
pencarian makan. Semut api Amerika Solenopsis invica melakukan pencarian
16

Preiffer M, Linsenmair KE. 2001, teritoriality in the ant Camponotus gigas
(hymenoptera/Formicidae). J Ethol 19, h. 75-85 (Irwandi Harkan, Skripsi program strata s1 IPB:
Bogor, h. 5)
17
Ibid, h. 7
18
Pie Mr. 2004. Foraging Ecology and behaviour of the ponerine ant Ectatomma opaciventre
Roger in a Brazillian savannah. J Nat Hist 38, h.717-729
19
Irwandi Harkan, Aktifitas Pencarian Makan Dan Pemindahan Larva Semut Rangrang O.
Smragdina (Formicidae: Hymenoptera), Skripsi Program Strata Satu IPB, Bogor. h.5
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makan pada suhu 15-330C dengan suhu puncak pencarian makan yaitu 23360C.20 Saat suhu udara sangat panas puncak pencarian makan semut terjadi di
pagi hari. Aktifitas berlanjut pada sore hari saat suhu udara tidak terlalu panas
dan kadang berlanjut sampai malam hari21
Keadaan awan dan hujan juga berpengaruh terhadap pencarian makan
serangga. Pada saat hujan tidak terjadi aktifitas pencarian makan. Ketersediaan
makanan di sektitar sarang, kelembapan, dan tingkat pertumbuhan koloni juga
mempengaruhi aktifitas pencarian makan.22
Solidaritas semut
Semut menggunakan bahasa yang lain (feromon) untuk menyampaikan
peringatan bahaya. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa semut
mempunyai kelenjar kimia yang terdapat di dalam perut dan kepalanya. Kelenjar
ini dapat mengeluarkan bahan kimia yang mereka gunakan sebagai media
komunikasi diantara semut. Para ilmuan juga menemukan fatwa bahwa jika
semut mati, dia akan menebarkan zat berbau khusus untuk menyiarkan kabar
kematiannya kepada anggota koloni.23 Hal inilah yang menyebabkan semut yang
lain segera mengetahui kematiannya dan langsung membawanya sebelum
serangga-serangga lain datang.
20

Porter SD, Tschinkle WR. 1987, Foraging in Solenopsis invica (Hymenoptera:formicidae):
effect of Weather and season: J Environ Entomol 16, h. 802-808 (Skripsi Program Strata Satu IPB,
Bogor. h.5)
21
Wojtusiak J, Godzinska EZ. 1993, factors influencing the responses to nest damage in the
Africa Waever ant, Oecophylla longinoda (latreille). Acta Neurobiol exp 53(2): 401-408
(Apriyanto,2016, Keragaman Jenis Semut Pengganggu Permukiman Di Bogor, IPB: Bogor, h.5)
22
Ibid, h. 6
23
Thayyarah, Nadiah. 2013. Sains Dalam Al-Qur’an Mengerti Mukhjizat Firman Allah
Jakarta: Zaman Pustaka,h. 594
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Berdasarkan hasil pengamatan pada jenis semut Solenopsis sp, semut mati
yang diakibatkan karena perang antar koloni, sarang terkena banjir, maka kasta
pekerja pada koloni tersebut akan mengangkut semut mati tersebut masuk ke
dalam sarang. Hal ini disebabkan semut yang akan mati tersebut memberikan
isyarat berupa feromon kematian yang menandakan bahwa semut tersebut masih
dalam satu koloni.24 Selain itu diduga di dalam sarang terdapat
tempat khusus yang disediakan bagi semut-semut yang telah mati.25

Kajian Semut Di Dalam Al-Qur’an
Semut adalah salah satu jenis binatang yang namanya Allah sebutkan
dalam Al-Qur’an. Bahkan, salah satu nama surat dari seratus empat belas surat.
Al-Qur’an secara menakjubkan telah membuka tabir rahasia kehidupan
semut, lebih dari empat belas abad yang lalu ditemukan firman Allah swt dalam
Qs. An Naml ayat 18.
“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai
semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak
oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari". (Qs An
Naml: 18).
Ayat ini menjelaskan bahwa semut memiliki komunikasi dalam
kelompoknya yang dipimpin oleh ratu sebagai panutan. Hal ini merupakan
bentuk konfirmasi ilmu pengetahuan terhadap kebenaran Al-Qur’an bahwa
semut dapat berbicara dan memiliki bahasa. Ratu semut memerintahkan

24
25

Ibid, h. 595
Ibid, h. 597
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rakyatnya untuk memasuki sarang karena khawatir akan terinjak oleh Nabi
Sulaiman dan pasukanya.26
Al-Qur’an telah membicarakan tentang sistematika secara teratur bagi
kehidupan semut. Begitu juga struktur tempat tinggal yang dibangun dengan
arsitektur yang teliti sesuai dengan habitatnya. Ilmu pengetahuan modern
menemukan bahwa semut mempunyai kelenjar kimia yang terdapat di dalam
perut dan kepalanya. Kelenjar ini mengeluarkan bahan kimia yang digunakan
sebagai

media

komunikasi

diantara

mereka.27

Sebuah

pengamatan

menunjukkan bahwa semut merupakan makhluk yang berjiwa sosial tinggi,
dalam bekerjasama, berbagi makan, bahkan mengumpukan bangkai semut pada
koloninya.
Peneliti mengkaji hubungan psikososial semut yang secara langsung
mengajarkan kita untuk saling bertegur sapa. Jika diperhatikan setiap kali semut
berjumpa dengan rekannya, ia akan berhenti sejenak. Kejadian ini mengajarkan
kita agar terus menjaga keakraban, membiasakan bertegur sapa melalui
senyuman. Rasulullah saw bersabda:
”janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau itu berupa
cerahnya wajahmu (senyum) terhadap saudaramu (HR. Muslim,no.2626).
Hubungan yang baik bagi sesama muslim diperkuat dengan saling
mendoakan melalui berucap salam. Rasulullah saw bersabda,

26

DR. Abdullah Bin Muhammad Bin Andurrahman Bin Bin Ishaq Al-Sheikh, “ Lubaabut
Tafsir Min Ibnukatsir ( Tafsir Dari Ibnu Karsir ) jili VI, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004),
h.207
27
Dr. Nadiah Thayyarah, Sains Dalam Al-Qur’an Mengerti Mukhizat Firman Allah,(Jakarta,
zaman pustaka, 2013), h.594-595
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“Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan
beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukan sesuatu yang
jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam
(HR. Muslim,no.54).
Kemudian nilai spiritual yang dapat dipetik yakni kita akan menemukan
garis yang teratur dalam rombongan semut yang sedang berjalan pada satu
baris. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu berada di jalan
yang lurus dan tidak jatuh pada kesesatan.
Semut memiliki kemampuan dalam berbagi dan saling tolong menolong
turut membangun karakter manusia, untuk dapat meneladani pembelajaran dari
seekor semut. Hal ini sinergis dalam firman Allah swt sebagai berikut:
َن وَاتَقُوا اللَهَ ِإن
ِ َوتَعَا َونُوا عَلَي ا ْلبِ ّرِ وَالّتَ ْقوَىٰ وَلَا تَعَا َونُوا عَلَي الِْإثْ ِم وَالْ ُع ْدوَا
﴾٢ :شدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة
َ َاللَه
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(QS.Al Maidah : 2)
Dalam Qs. Al Maidah : 2 di atas Allah swt berfirman mengenai perintah
untuk saling tolong menolong antar sesama makhluk hidup. Sebagai mahluk
yang Allah tegaskan dalam penciptaan dengan sebaik-baiknya, tentu manusia
dapat memaksimalkan potensi diri. Sehingga dapat mencontoh kehidupan sosial
semut yang sangat rapi, teratur dan tertib atas dasar kerjasama dalam setiap
rintangan yang dihadapi. Ada beberapa pembelajaran tentang kebersamaan,
kekuatan dalam persatuan dan saling berbagi. Semut telah mengajarkan kita
untuk saling berbagi, tidak ada satu semut yang membiarkan salah satu dalam
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koloninya kelaparan. Mereka bergotong royong membangun sarang, mencari
makan dan memperluas wilayah sarang.
Hasil tinjauan kehidupan semut, sangat relevan dengan agama Islam yang
menganjurkan berbagi makanan untuk memperluas sedekah. Dari Abu Zarr ra.
berkata: Rasulullah saw. Bersabda
“Hai Abu Dzarr, jika engkau memasak berkuah, maka perbanyaklah airnya
dan perhatikan supaya membagi tetangga tetanggamu”. (HR Muslim).
Allah swt juga melarang sifat berlebih-lebihan dalam minum dan makanan.
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A’arof :
31).
Wujud nyata sebagai mukmin yang berjiwa kemanusiaan wajib berbagi atas
kelebihan rizki. Rasulullah saw bersabda,
“Bukanlah seorang Mukmin yang dia kenyang (banyak terdapat makanan)
sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Al-Bukhori dalam Al-Adab Al Mufrod
no. 82)28.
Penulis mentadaburi tataan kehidupan semut yang begitu istimewa,
sebagai bentuk hikmah dan ibrah hasanah pembelajaran terbaik bagi umat
manusia dalam penciptaan yang sempurna. Sesuai dalam firmanNya
“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya” ( QS. At-Tin 95:4).

28

Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, BAB Kitab Adap Makan, (Jawa Tengah: Darul
Hadist Qahirah, 2013), h. 403

52

Manusia adalah mahluk yang dikaruniai penciptaan akal, naluri dan
bentuk yang paling sempurna. Demikianlah, dari keseluruhan isi di atas
merupakan bukti kebenaran bagi Al Qur’an. Wahyu Ilahi yang terus berada
dalam eksistensi kajian ilmiah di seluruh aspek kehidupan. Sehingga
mendorong manusia bergerak maju seiring berkembang pesatnya ilmu
pengetahuan, riset dan teknologi. Studi ilmiah tentang semut secara tersirat
telah mengingatkan manusia agar terus berupaya menjadi manusia yang lebih
baik, bagi pencipta dan seluruh mahluk ciptaanNya, sebagai bekal terbaik
sepanjang dan setelah kehidupan.
Aplikasi Dalam Pendidikan Pada Materi Subkonsep Insekta
Dunia hewan dibagi menjadi dua yaitu vertebrata (bertulang belakang) dan
invertebrata (tidak bertualng belakang). Hewan dari golongan invertebrate
terdiri dari dua golongan protozoa (hewan bersel satu) dan metazoan (hewan
bersel banyak).29 Materi subkonsep insekta merupakan salah satu materi biologi
kelas X pada semester genap yang diajarkan kepada peserta didik di SMA.
Kelas insekta termasuk anthropoda yang dominan hidup di semua habitat
kecuali laut.
Arthropoda berasal dari kata arthrom yang berarti ruas dan podos yang
berarti kaki, jadi arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang beruasruas. Tubuh serangga dibagi atas tiga bagian, yaitu: kepala, dada dan perut.

29

Pratiwi, Biologi X, (Jakarta: PT. Erlangga, 2007) h. 170
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Dada terdiri dari tiga ruas, masing-masing memiliki sepasang kaki. Jadi
serangga adalah hewan yang berkaki enam (hexapoda).
Mayoritas serangga setelah dewasa mempunyai satu atau dua pasang
sayap pada badanya. Ciri lain adalah mempunyai sepasang antenna dikepalanya
dan bernafas dengan trekea. Serangga melalui serangkaian tahap larva dalam
perkembanganya dari telur sampai dewasa. Diperkirakan oleh ahli zoology,
kelas insekta mempunyai jumlah lebih dari 70.000 jenis. Pada umumnya
insekta berhabitat dihampir seluruh bagian biosfer kecuali di laut. Insekta juga
terdapat di dalam rumah, di udara, di air tawar dan pada organism lain sebagai
ekstroparasit.30

30

Ibid, h. 215
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Dari hasil penelitian menunjukkan jenis-jenis semut yang diperoleh dari
lokasi kampus IAIN Raden Intan Lampung,

ditemukan 9 jenis yang

terdiri dari 5 genus subfamili sebagai berikut: paracidris sp., Paedalgus
sp., Solenopsis sp., Oligomyrmex sp.
2.

Jumlah nilai indeks keanekaragaman (H’) semut di kampus IAIN Raden
Intan Lampung termasuk kealam karegori sedang yaitu H’= 1,25.

3.

Genus dengan sebaran frekuensi(f) tertinggi pada seluruh lokasi penelitian
adalah Solenopsis sp. yaitu 50%, Oligomyrex sp. Merupakan genus
dengan frekuensi sebaran terendah sebesar 15%.

4.

Aktifiatas semut mencari makan tinggi pada rentan pukul 08.45-09.00.
dan pk. 15.45-16.00 WIB.

5.

Kehidupan sosial semut berupa aktifitas makan dan solidaritas, serta
kajianya di dalam Al-Qur’an merupakan sebuah pelajaran penting bagi
kita untuk menjadi manusia yang lebih baik.
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B. Saran
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut ketingkat spesies pada semut
subfamili myrmiciniae
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kelimpahan dari
keanekaragaman semut subfamili myrmicinae.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kehidupan sosial semut yang
terintegrasi Al-Qur’an
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Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)

No
1
2
3
5

genus
Baracidris sp.
Paedalgus sp.
Solenopsis sp.
Oligomyrmex sp.
SNI

A
4
1

Data perolehan genus
B
C
4
2
2
2
4
1
-

D
2
3
2
1

individu
11
9
12
5
37

Pi
0,244444
0,2
0,266667
0,111111
1

log pi
-1,40
-1,60
-1,32
-2,19
-6,51

H+
0,34
0,32
0,35
0,24
1,25
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Lampiran 2

Kunci Identifikasi Semut Subfamili Myrmicinae

Ket: 1. Mata, 2. Mandibula, 3.Antennal, 4.Propodium, 5.Spin (duri), 6. Petiole, 7.Postpetiole, 8. Gaster

Kunci Identifikasi Genus. Oligomyrmex
1.B postpetiole articulated on anterior face of first gastral segment. The gaster in dorsal view not roughly
heart-shaped not capable of reflexion over the alitrunk. Petiole not dor soventrally flattened, with a
node of some from. ..................................................................................................... 2
postpetiole diartikulasikan di muka anterior segmen gastral. Gaster dalam
pandangan dorsal tidak berbentuk hati yang tidak mampu melakukan refleksi
terhadap alitrunk Petiole tidak dorsoventrally diratakan, dengan simpul dari
beberapa

2.A apical and preapical antennal segmen much larger than preceding funicular segments and forming a
conspicuous and usually very distinctive 2 semented club. ........................................ 3
Segmen antena apikal dan preapical jauh lebih besar daripada segmen funicular
sebelumnya dan membentuk klub yang menyolok dan biasanya 2 semented

3.B

mandible triangular or subtringular, not produced into narrow projecting blades. Apical margins
usually serially multidentate or denticulate, but teeth sometimes reduced. ................ 8

Mandibula segitiga atau subtringular, tidak diproduksi menjadi pisau proyeksi
sempit. Margin apikal biasanya berurutan multidentate atau denticulate, namun
gigi terkadang berkurang.

8.B

antenna with 8-12 segments ...................................................................................... 14

14.B mandible with 4-6 teet which decrease in size from apex to base, or with only 2 teeth apically which
are followed bay an edentate oblique margine: without denticles between the teet. Mesopleuron
lacking a hair-filled circular organ. Antennal scrobes usually absen and antenna generally with 912 segmen, only extremely rarely with 8. ................................................................... 15
Mandibula dengan 4-6 teet yang menurun ukurannya dari apeks ke base, Atau
dengan hanya 2 gigi apikal yang diikuti teluk yang miring edentate margine,
Tanpa denticles antara teet. Mesopleuron kurang memiliki organ melingkar
rambut. Antennal scrobs biasanya absen dan antena umumnya dengan segmen 9-12,
hanya sangat jarang dengan 8

15.B antenna with 8-11 segmen .......................................................................................... 17
17.B head without frontal carine and without antennal scrobes. Lateral portions of clypeus not forming a
sharp transverse ridge in front of the antennal insertions ........................................... 18
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Kepala tanpa antennal scros depan dan tanpa cangkok antennal, Bagian lateral
dari clypeus tidak membentuk ridge melintang tajam di depan sisipan antennal

18.B Anterior Clypeal margin lacking a singgle, median seta: instead a pair of setae usually straddle the
midpoint of the margine. Propodeum sometimes unarmed and rounded but usually with spines or
teet, or sharply angulate. Antenna with 8-11 segmen. ................................................ 19
Margin Clypeal anterior kurang singgle, median seta. Sebagai gantinya
sepasang setae biasanya mengangkang titik tengah margine, Propodeum kadang
tidak bersenjata dan membulat tapi biasanya dengan duri atau duri, atau tajam
berirama

19.A Antenna with 8 or 9 segmen........................................................................................ 20
20.A propodium bidentate, bispinose, or sharply angulate in profile. Worker caste dimorphic, without
intermediates. .................................................................................................... Oligomyrmex
Terdapat 2 duri oada propodium, atau angulate tajam dalam profil. Kasta
pekerja dimorfik, tanpa zat antara

Ket: 1. Mata, 2. Mandibula, 3.Antennal, 4.Propodium, 5.Spin (duri), 6. Petiole, 7.Postpetiole, 8. Gaster

Kunci Identifikasi Genus. Solenopsis
1.B

postpetiole articulated on anterior face of first gastral segment. The gaster in dorsal view not
roughly heart-shaped not capable of reflexion over the alitrunk. Petiole not dor soventrally
flattened, with a node of some from ........................................................................... 2

postpetiole diartikulasikan di muka anterior segmen gastral pertama. Gaster
dalam pandangan dorsal tidak berbentuk hati yang tidak mampu melakukan
refleksi terhadap alitrunk Petiole tidak dorsoventrally diratakan, dengan
simpul dari beberapa

2.A apical and preapical antennal segmen much larger than preceding funicular segments and forming a
conspicuous and usually very distinctive 2 semented club ......................................... 3
Segmen antena apikal dan preapical jauh lebih besar daripada segmen funicular
sebelumnya dan membentuk klub yang menyolok dan biasanya 2 semented

3.B

mandible triangular or subtringular, not produced into narrow projecting blades. Apical margins
usually serially multidentate or denticulate, but teeth sometimes reduced ................. 8
Mandibula segitiga atau subtringular, tidak diproduksi menjadi pisau
proyeksi sempit. Margin apikal biasanya berurutan multidentate
atau denticulate, namun gigi terkadang berkurang
8.B antenna with 8-12 segments ........................................................................................ 14
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14.B mandible with 4-6 teet which decrease in size from apex to base, or with only 2 teeth apically which
are followed bay an edentate oblique margine: without denticles between the teet. Mesopleuron
lacking a hair-filled circular organ. Antennal scrobes usually absen and antenna generally with 912 segmen, only extremely rarely with 8. ................................................................... 15
Mandibula dengan 4-6 teet yang menurun ukurannya dari apeks ke base, Atau
dengan hanya 2 gigi apikal yang diikuti teluk yang miring edentate margine,
Tanpa denticles antara teet. Mesopleuron kurang memiliki organ melingkar
rambut. Antennal scrobs biasanya absen dan antena umumnya dengan segmen 9-12,
hanya sangat jarang dengan 8

15.B antenna with 8-11 segmen ........................................................................................... 17
17.B head without frontal carinae and without antennal scrobes. Lateral portions of clypeus not forming a
sharp transverse ridge in front of the antennal insertions ........................................... 18
Kepala tanpa antennal scros depan dan tanpa cangkok antennal, Bagian lateral
dari clypeus tidak membentuk ridge melintang tajam di depan sisipan antennal

18.A anterior clypeus margin with single, long, anterioly projecting median seta at the midpoint of the
margin.propodium always un armed and rounded. Antena always 10 segmen. ......... Solenopsis
Margin clypeus anterior dengan single, panjang, anterioly memproyeksikan
median seta pada titik tengah margin, Propodium selalu tidak bersenjata dan
bulat, anntena 10 segmen

Ket: 1. Mata, 2. Petiole, 3. Postpetiole, 4. Gaster, 5. Antenna, 6. Mandibula
Kunci Identifikasi Genus. Paedalgus
1.B postpetiole articulated on anterior face of first gastral segment. The gaster in dorsal view not roughly
heart-shaped not capable of reflexion over the alitrunk. Petiole not dor soventrally flattened, with a
node of some from ...................................................................................................... 2
postpetiole diartikulasikan di muka anterior segmen gastral pertama. Gaster
dalam pandangan dorsal tidak berbentuk hati yang tidak mampu melakukan
refleksi terhadap alitrunk Petiole tidak dorsoventrally diratakan, dengan
simpul dari beberapa

2.A apical and preapical antennal segmen much larger than preceding funicular segments and forming a
conspicuous and usually very distinctive 2 semented club ......................................... 3
Segmen antena apikal dan preapical jauh lebih besar daripada segmen funicular
sebelumnya dan membentuk klub yang menyolok dan biasanya 2 semented

3.B

mandible triangular or subtringular, not produced into narrow projecting blades. Apical margins
usually serially multidentate or denticulate, but teeth sometimes reduced ................. 8
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Mandibula segitiga atau subtringular, tidak diproduksi menjadi pisau
proyeksi sempit. Margin apikal biasanya berurutan multidentate
atau denticulate, namun gigi terkadang berkurang
8.B antenna with 8-12 segments ......................................................................................... 14
14.B mandible with 4-6 teet which decrease in size from apex to base, or with only 2 teeth apically which
are followed bay an edentate oblique margine: without denticles between the teet. Mesopleuron
lacking a hair-filled circular organ. Antennal scrobes usually absen and antenna generally with 912 segmen, only extremely rarely with 8 .................................................................... 15
Mandibula dengan 4-6 teet yang menurun ukurannya dari apeks ke base, Atau
dengan hanya 2 gigi apikal yang diikuti teluk yang miring edentate margine,
Tanpa denticles antara teet. Mesopleuron kurang memiliki organ melingkar
rambut. Antennal scrobs biasanya absen dan antena umumnya dengan segmen 9-12,
hanya sangat jarang dengan 8

15.B antenna with 8-11 segmen ........................................................................................... 17
17.B head without frontal carinae and without antennal scrobes. Lateral portions of clypeus not forming a
sharp transverse ridge in front of the antennal insertions ........................................... 18
Kepala tanpa antennal scros depan dan tanpa cangkok antennal, Bagian lateral
dari clypeus tidak membentuk ridge melintang tajam di depan sisipan antennal

18.B Anterior Clypeal margin lacking a singgle, median seta: instead a pair of setae usually straddle the
midpoint of the margine. Propodeum sometimes unarmed and rounded but usually with spines or
teet, or sharply angulate. Antenna with 8-11 segmen ................................................. 19
Margin Clypeal anterior yang tidak memiliki singgle, median seta: sebaliknya
sepasang setae biasanya mengangkang titik tengah margine. Propodeum kadang
tidak bersenjata dan membulat tapi biasanya dengan duri atau duri, atau tajam
berirama

19.A Antenna with 8 or 9 segmen......................................................................................... 20
20.B propodium unarmed. Worker caste monomorpic ......................................................... 21
Propodium tidak bersenjata Kasta pekerja monomorpik

21.B eyes present. Mandible with 4-5 teet. Promesonatum marginate laterally ................... Paedalgus
Mata hadir Mandibal dengan 4-5 teet. Promesonatum marginate secara lateral
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Ket: 1. Antenna, 2.Mata, 3.Mandibula, 4.Frontal lobes, 5.Gaster, 6.Pospetiole, 7.Spins(duri), 8. Petiole.

Kunci Identifikasi Genus. Baracidris sp.
1.B postpetiole articulated on anterior face of first gastral segment. The gaster in dorsal view not roughly
heart-shaped not capable of reflexion over the alitrunk. Petiole not dor soventrally flattened, with a
node of some from ...................................................................................................... 2
postpetiole diartikulasikan di muka anterior segmen gastral pertama. Gaster
dalam pandangan dorsal tidak berbentuk hati yang tidak mampu melakukan
refleksi terhadap alitrunk Petiole tidak dorsoventrally diratakan, dengan
simpul dari beberapa

2.A apical and preapical antennal segmen much larger than preceding funicular segments and forming a
conspicuous and usually very distinctive 2 semented club ......................................... 3
Segmen antena apikal dan preapical jauh lebih besar daripada segmen funicular
sebelumnya dan membentuk klub yang menyolok dan biasanya 2 semented

3.B

mandible triangular or subtringular, not produced into narrow projecting blades. Apical margins
usually serially multidentate or denticulate, but teeth sometimes reduced ....... ......... 8

8.B antenna with 8-12 segments ............................................................................. 14
14.B mandible with 4-6 teet which decrease in size from apex to base, or with only 2 teeth apically which
are followed bay an edentate oblique margine: without denticles between the teet. Mesopleuron
lacking a hair-filled circular organ. Antennal scrobes usually absen and antenna generally with 912 segmen, only extremely rarely with 8 .................................................................... 15
Mandibula dengan 4-6 teet yang menurun ukurannya dari apeks ke base, Atau
dengan hanya 2 gigi apikal yang diikuti teluk yang miring edentate margine,
Tanpa denticles antara teet. Mesopleuron kurang memiliki organ melingkar
rambut. Antennal scrobs biasanya absen dan antena umumnya dengan segmen 9-12,
hanya sangat jarang dengan 8

15.A antenna with 12 segments ................................................................................ 16
16.B palp formula 5,3. Frontal lobes closely approximated and median partion of clypeus reduced to an
extremely narrow strip between them. Lateral portion of clypeus not prominent, not fused to
median partion, and not forming a shelf. Propodeal lobes large and prominent, connected to
propodeal spines bay broad, conspicuous lamellae .......................................... Baracidris
Formula palp 5,3 Lobus frontal didekati dengan dekat dan sebagian
median clypeus berkurang menjadi jalur yang sangat sempit di antara keduanya.
Bagian lateral dari clypeus tidak menonjol, tidak menyatu dengan median
partion, dan tidak membentuk rak. Lobus propodeal besar dan menonjol,
terhubung dengan duri panjang, Lamella yang mencolok
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Lampiran 3
Pengamatan Aktifitas Pencarian Makan Solenopsis sp.

Lampiran 4
Alat Dan Bahan Penelitian

Meteran

cawan petri

Tali plastic

alkohol 70%

camera

Semprotan

Lampiran 5
GAMBAR LOKASI PENELITIAN

Wilayah A

Wilayah C

Wilayah B

Wilayah D

