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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan morfologi bagian luar 

sarang lebah dan tempat hidup lebah tanpa sengat (stingless bees) di nagari 

Padang Ganting kecamatan Padang Ganting kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasi dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Peubah yang diamati ialah jenis lebah tanpa sengat (stingless bees) dan  

morfologi bagian luar sarang lebah tanpa sengat (stingless bees) yang mencakup  

bentuk pintu masuk sarang, warna pintu masuk sarang, ukuran pintu masuk 

sarang,  tempat stingless bees membuat sarang, tinggi sarang dari tanah, suhu dan 

kelembaban di sekitar sarang (pagi, siang, sore), dan tanaman sumber pakan di 

sekitar sarang. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rataan, standar 

deviasi (SD), koefisien keragaman (KK) dan persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 100 koloni jenis stingless bees yang ditemukan terdapat 4 jenis 

antara lain Tetragunola fuscobaltealta (76), Tetragunola drescheri (9), 

Heterotrigona itama (13), dan Geniotrigona thorasica (2). Empat jenis stingless 

bees yang ditemukan dominan membuat sarang di rumah-rumah lama (di dinding, 

kunsen, dan  besi jendela) dengan bentuk pintu  masuk sarang yang beragam 

(corong oval, corong bulat, memanjang, tak beraturan, oval, dan bulat) serta 

warna pintu masuk sarang yang paling dominan antara lain coklat dan coklat tua. 

Ukuran pintu masuk sarang sesuai jenisnya adalah Tetragunola fuscobaltealta 

(0,91±0,28) cm, Tetragunola drescheri (1,01±0,30) cm, Heterotrigona itama 

(2,06±0,39) cm, dan Geniotrigona thorasica (3,16±0,50) cm. Rataan ketinggian 

sarang dari tanah antara lain Tetragunola fuscobaltealta (139,30±59,31) cm, 

Tetragunola drescheri (95,89±44,48) cm, Heterotrigona itama (172,38±56,25) 

cm, dan Geniotrigona thorasica (183,5±126,57) cm. Rataan suhu pagi 

(25,35°C±0,69), siang (32,95°C±1,80), dan sore (30,66°C±1,80), rataan 

kelembaban pagi (84,20±6,68), siang (49,84%±8,86), dan sore (60,19%±9,96). 

Keragaman jenis stingless bees di nagari Padang Ganting kecamatan Padang 

Ganting kabupaten Tanah Datar terdapat 4 jenis dengan morfologi bagian luar 

sarang yang beragam. 
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