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RINGKASAN 

 
Apis mellifera merupakan jenis lebah madu yang banyak dibudidayakan di Indonesia, 

karena jenis lebah ini tidak terlalu agresif dan mampu beradaptasi dengan baik di daerah 

tropis. Satu koloni lebah madu terdiri dari tiga kasta, yaitu lebah ratu, lebah pejantan dan 

lebah pekerja. Lebah pekerja bertugas untuk mencari pakan berupa polen dan nektar. Lebah 

pekerja dalam mengumpulkan polen dan nektar membutuhkan beberapa kali penerbangan 

selama satu hari. Aktivitas lebah pekerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan waktu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan luas sisiran sarang madu dengan 

aktivitas lebah pembawa polen pada area tanaman jagung dan untuk mengetahui  besarnya 

hubungan dari luas sisiran sarang madu dengan aktivitas lebah pembawa polen pada area 

tanaman jagung. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memastikan bentuk 

hubungan dari luas sisiran sarang madu dan aktivitas lebah pembawa polen dan untuk 

menetapkan besarnya hubungan dari luas sisiran sarang madu dan aktivitas lebah pembawa 

polen. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 10 kotak atau stup lebah madu Apis 

mellifera yang telah diseragamkan jumlah sisiran dalam setiap stup. Metode yang digunakan 

dalam penelitian yaitu studi lapang. Variabel yang diamati adalah luas sisiran sarang madu 

dan aktivitas lebah pembawa polen, perhitungan aktivitas lebah pembawa polen dilakukan 

pada jam 06.00 - 06.30 WIB, 08.00 - 08.30 WIB dan 10.00 - 10.30 WIB, masing-masing 

pengukuran dilakukan selama 5 menit. Data dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi 

dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persamaan korelasi 

dan regresi dapat digunakan untuk mengetahui bentuk dan besarnya hubungan antara luas 

sisiran sarang madu dengan aktivitas lebah pembawa polen pada area tanaman jagung. 

Didapatkan analisis korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara luas sisiran sarang 

madu dengan aktivitas lebah pembawa polen negatif dan lemah yaitu sebesar -0, 24 yang 

diartikan bahwa setiap kenaikan satu cm
2 

luas sisiran sarang madu dapat menurunkan aktivitas 

lebah pembawa polen sebesar 0,009.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat 

hubungan antara luas sisiran sarang madu dengan aktivitas lebah pembawa polen, namun 

hubungan ini tidak begitu erat dan lemah, hal ini bisa dilihat dari besarnya korelasi -0,24 yang 

mendekati 0, dan didapatkan persamaan Y= 70,75 – 0,009X yang menunjukkan bahwa 

semakin luas sisiran sarang madu akan menurunkan aktivitas lebah pembawa polen pada area 

tanaman Jagung.  

 

Kata kunci: sisiran,  madu, lebah pekerja
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to determine the relationship of wide area honey frame  nest 

with activity of worker bees carried pollen and to determine the relationship on broad  honey frame 

nest with activity of worker carried pollen. the material used in this study were 10 stup honey bees, the 

honey frame stup was taken to measure its extent every stup. Furthermore, the determination of the 

activity of worker carried pollen into the hive was calculated using Hand Tally Counter for 5 minutes. 

The method used in this study was a field study. The variables in this study were broad honey frame 

nest and activity of worker bees carried pollen, the calculation activity of worker carrying pollen 

carried on the hour 6:00-6:30 pm, 08:00-08:30 pm and 10:00-10:30 pm. Data were analyzed using 

simple correlation and regression analysis. The results were showed that the correlation and 

regression equation can be used to determine the shape and magnitude of the relationship between the 

broad honey frame nest with the activity of worker carrying  pollen. The results of correlation 

research analysis were obtained that relationship between the wide area honey frame nest with worker 

bring pollen at corn plant area has negative value and very weak was equal to -0.24, it means that any 

increase in cm
2
 wide area of the honey frame can reduced the activity of bees bring pollen 0.009. The 

conclusion of this study was the relationship between wide area of honey frame with activity of worker 

bring pollen, but this relationship was not so tight and very weak, it can be seen from the magnitude of 

correlation -0.24 close to 0 and Y=70.75 - 0.009X showed that it can increasingly wide area of honey 

frame was reduced the activity of bees bring pollen on corn plant area.  

 

Key words : broad, honey, worker bees 

 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu 

negara tropis yang memiliki banyak 

kekayaan alam berupa flora dan fauna, 

dengan begitu Indonesia memiliki peluang 

untuk pengembangan usaha peternakan 

lebah madu. Lebah madu yang paling 

banyak dibudidayakan yaitu lebah madu 

jenis A.mellifera, karena lebah jenis ini 

mampu beradaptasi dengan kondisi iklim 

tropis dan mampu menghasilkan madu 

sekitar 30 - 60 kg perkoloni pertahun 

(Widodo, 2015). Pembudidayaan lebah 

madu saat ini telah dilakukan masyarakat 

secara modern, yaitu dengan menggunakan 

stup dari kayu yang berisi bingkai-bingkai 

sisiran, dimana setiap sisiran berisi sarang 

madu, sarang anakan, dan sarang polen. 

Berdasarkan tempat berlangsungnya 

pekerjaan di dalam koloni lebah pekerja 

digolongkan menjadi 2, yaitu tugas dalam 

sarang dan tugas di luar sarang 

(Sihombing, 2005). Tugas di luar sarang 
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yaitu mencari pakan berupa polen dan 

nektar. Pada umumnya semua tanaman 

berbunga merupakan sumber pakan lebah, 

karena ia menghasilkan nektar, polen atau 

nektar dan polen. Berdasarkan identifikasi 

Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, jenis 

tanaman penghasil polen antara lain: aren, 

lamtoro, puspa, api-api, padi dan jagung. 

Polen diperoleh dari bunga yang 

dihasilkan oleh anther (kepala sari) 

sebagai sel-sel kelamin jantan tumbuhan 

yang nantinya akan digunakan sebagai 

pakan yang mengandung protein, lemak, 

mineral dan karbohidrat. Sama halnya 

dengan polen, nektar diperoleh dari 

tumbuhan yang menghasilkan kelenjar 

nektar berupa cairan. Lebah pekerja 

mampu mengumpulkan ± 50 mg nektar 

dengan beberapa kali mengunjungi bunga, 

dari 50 mg nektar hanya 20-30 mg madu 

yang dihasilkan (Mulyono, 2007), yang 

selanjutnya madu tersebut akan diletakkan 

di dalam sarang. Semakin banyak aktivitas 

lebah pekerja membawa nektar, maka 

madu yang dihasilkan juga semakin 

banyak, dengan begitu luas sisiran sarang 

madu juga semakin luas. Selain itu, 

Aktivitas lebah pekerja ini bervariasi yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan dan 

waktu.  

Faktor lingkungan yang berpengaruh 

dalam menentukan keluar masuk sarang 

yaitu intensitas cahaya matahari, suhu serta 

kecepatan angin. Lebah pekerja dalam 

menjalankan aktivitasnya mengumpulkan 

polen memiliki pola yang ritmis, yaitu 

dengan dua periode puncak kegiatan pada 

pagi dan sore hari, yang dimulai dari jam 

04.00 - 18.00 WIB. Puncak aktivitas lebah 

pekerja pembawa polen terjadi pada pagi 

hari yaitu pada pukul 05.00 - 08.00 

(Widodo, 2015). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bentuk hubungan antara 

luas sisiran sarang madu dengan aktivitas 

lebah pembawa polen pada area tanaman 

jagung dan mengetahui besarnya hubungan 

antara luas sisiran sarang madu dengan 

aktivitas lebah pembawa polen pada area 

tanaman jagung. 

 

MATERI DAN METODE 

  

 Materi penelitian yang digunakan 

yaitu 10 kotak atau stup lebah madu Apis 

mellifera dan Setiap stup diambil sisiran 

sarang madu untuk dilakukan pengukuran 

luas sisiran sarang madu. 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Hand tally counter, 

timbangan analitik, spidol dan plastik 

transparan. 

Metode yang digunakan adalah 

metode studi lapang. 

 

Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian  

Tahapan persiapan penelitian 

meliputi: 

a. Menentukan koloni   menggunakan 10 

kotak yang berisi 5 sisiran yang terdapat 

sarang anakan, sarang madu dan sarang 

pollen, selanjutnya dari koloni itulah 

yang akan dijadikan tolok ukur aktivitas 

lebah pekerja 

b. Penomoran kotak stup seara acak 

c. Penomoran frame sisiran lebah dalam 

setiap kotak 

d. Penentuan aktivitas lebah pekerja 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian 

meliputi: 

a. Mengamati luas sisiran sarang madu 

dengan cara menggambar sisiran madu 

pada plastik transparan 
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b. Melakukan pengguntingan pada plastik 

transparan yang telah di gambar akan 

digunting pada area luas yang tidak 

beraturan dan ditimbang (g) 

c. Menghitung aktivitas lebah pekerja 

pembawa polen pada area tanaman 

jagung dengan menggunakan hand tally 

counter 

d. Melakukan penatatan data penimbangan 

dan pengukuran setelah selesai 

pengamatan 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian meliputi: 

keadaan lokasi penelitian, luas sisiran 

sarang madu dan aktivitas lebah pekerja 

pembawa polen pada area tanaman jagung.  
 

Analisis Data 

Data yang diperoleh pada 

penelitian ini dianalisis dengan rumus 

koefisien korelasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dimana : 

r  = koefisien korelasi 

n  = jumlah sisiran sarang 

x = Luas sisiran sarang madu Apis  

         mellifera 

y  = Lebah pekerja pembawa polen 

 

Untuk mengetahui bentuk dan 

besarnya nilai hubungan antara luas sisiran 

sarang madu Apis mellifera dengan 

aktivitas lebah pembawa polen, maka perlu 

dianalisis menggunakan regresi linier 

sederhana. Model regresi linier sederhana 

(Sudjana, 2005) sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Dimana : 

X = Luas sisiran sarang madu Apis 

mellifera 

Y= Lebah pekerja pembawa polen 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

a dan b dapat dihitung dengan rumus : 

a=  

b=  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Lokasi Penelitian  

 UB Forest merupakan hutan 

pendidikan milik Universitas Brawijaya 

yang memiliki luas 544,74 hektare. UB 

Forest (dapat dilihat pada gambar 5), ini 

memiliki berbagai macam jenis tanaman 

yang sudah dikembangkan seperti kopi, 

sengon, mahoni dan pinus, selain itu di 

kawasan UB Forest terdapat 

penggembalaan lebah madu. 

 

Tabel 1. Rata-rata suhu (
o
C) di lokasi 

penelitian. 

Waktu Rataan (
o
C) 

06.00-06.30 20,7 ± 1 

08.00-08.30 21,9 ±  1,0 

10.00-10.30 25,3 ± 2,5 

 

Tabel 2. Rata-rata kelembaban (%) di 

lokasi penelitian. 

Waktu Rataan (%) 

06.00-06.30 91,3 ± 3,21 

08.00-08.30 89,  ±  1,53 

10.00-10.30 81,0  ± 4,36 

Berdasarkan Tabel 1 dapat 

diketahui bahwa rata-rata suhu di lokasi 

penelitian pada jam 06.00 - 06.30 WIB 

yaitu 20,7 ± 1, jam 08.00 - 08.30 WIB 

yaitu 21,9 ±  1,0 dan jam 10.00 - 10.30 

rxy=  
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yaitu 25,3 ± 2,5. Berdasarkan suhu yang 

didapatkan pada rataan suhu di atas 

merupakan suhu yang cocok bagi lebah 

untuk beraktivitas. Hal ini sesuai dengan 

Anonimous (2003) yang menyatakan 

bahwa lokasi peternakan lebah madu yang 

dipilih sebaiknya memiliki suhu 20 - 30
o
 

C. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat 

diketahui bahwa rata-rata kelembaban di 

lokasi penelitian pada jam 06.00 - 06.30 

WIB yaitu 91,3 ± 3,21, jam 08.00 - 08.30 

WIB yaitu 89,3  ± 3,21 dan jam 10.00-

10.30 yaitu 81,0 ± 4,36. 

 

Aktivitas Lebah Pembawa Polen  

Hasil pengamatan terhadap aktivitas 

lebah pembawa polen. Adapun rata-rata 

hasil perhitungan dan pengamatan aktivitas 

lebah pembawa polen tertera pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata aktivitas lebah pembawa 

polen 

Waktu pengamatan aktivitas 

lebah pembawa polen 

Rata-rata 

(Ekor) 

Jam 06.00-06.30 38,23 ± 19,27 

Jam 08.00-08.30 94,47 ± 24,80 

Jam 10.00-10.30 53,40 ± 26,73 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa rata-rata aktivitas lebah pembawa  

polen pada jam 08.00 - 08.30 

memiliki rata-rata yang lebih besar yaitu 

94,47 ± 24,80 dibandingkan dengan jam 

06.00 -06.30 yang memiliki rata-rata 38,23 

± 19,27 dan Jam 10.00-10.30 yang 

memiliki rata-rata 53,40 ± 26,73. Menurut 

Pierrot and Sclindwein (2003), puncak 

aktivitas lebah A. mellifera membawa 

polen 07.30 - 09.00 dan aktivitas tersebut 

menurun tajam pada siang hari. Hal ini 

disebabkan karena polen jagung yang 

didapatkan melimpah pada pagi hari dan 

faktor lingkungan juga mendukung lebah 

untuk mencari pakan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Mairawita dan 

Habazar (2012), bahwa lebah mengunjungi 

bunga disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti jarak sumber pakan ke sarang dan 

lingkungan. 

Luas Sisiran Sarang Madu 

Adapun rata-rata hasil perhitungan dan 

pengukuran luas sisiran sarang madu yaitu 

sebesar 986, 68 ± 498,5 hal ini menyatakan 

bahwa madu yang disimpan dalam sarang 

cukup banyak, hal ini dikarenakan 

peternak lebah memberikan pakan 

tambahan berupa air gula, sehingga sisiran 

sarang madu cukup luas. Musim bunga 

berpengaruh terhadap jumlah madu yang 

dihasilkan, karena bunga digunakan 

sebagai daya tarik lebah untuk melakukan 

penyerbukan. Hal ini sesuai dengan Faegri 

and Van Der Pijl (1971) yang menyatakan 

bahwa polen dan nektar sebagai sumber 

pakan pokok lebah madu yang dihasilkan 

oleh bunga. Polen dan nektar merupakan 

daya tarik primer bagi lebah untuk 

mengunjungi bunga, sedangkan aroma, 

bentuk dan warna bunga merupakan daya 

tarik sekunder. Perilaku lebah yang selalu 

mengunjungi bunga membantu proses 

penyerbukan. Penyerbukan terjadi saat 

lebah mencari pakan pada bunga kemudian 

secara tidak sengaja memindahkan butiran 

polen ke stigma yang merupakan bagian 

bunga untuk menerima polen. 

Jumlah madu dan polen dalam sarang 

harus seimbang untuk memenuhi 

kebutuhan pakan lebah dalam sarang. Hal 

ini sesuai dengan Sihombing (2005) yang 

menyatakan bahwa intensitas lebah 

membawa polen dalam sebuah koloni 
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tergantung beberapa faktor. Secara umum, 

di dalam suatu koloni 25% dari total 

pekerja lapang pulang membawa polen ke 

sarang, 58 - 60% membawa nektar dan 

selebihnya membawa nektar maupun 

polen. 

Lebah madu membutuhkan suhu yang  

sesuai untuk menjalankan aktivitasnya 

dalam sarang. Hal ini sesuai dengan 

Sarwono (2007) yang menyatakan bahwa, 

suhu terlalu dingin atau terlalu panas dapat 

membunuh seluruh anggota koloni lebah. 

Demi mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, lebah harus memelihara suhu 

dalam kotak sarang agar stabil 

kehangatannya. 

Bentuk dan Besarnya Hubungan Antara 

Luas Sisiran Sarang Madu Dengan 

Aktivitas Lebah Pembawa Polen pada 

Area tanaman Jagung dengan Waktu 

yang Berbeda 

Aktivitas Lebah Pembawa Polen 

Jam 06.00 - 06.30 

 Hubungan antara luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen pada area tanaman Jagung 

positif dan sangat lemah yaitu 0,18 adapun 

modelnya adalah linier seperti persamaan 

Y= 31,245 + 0,007X. 

 Berdasarkan persamaan  Y= 31,245 

+ 0,007X untuk hubungan antara luas 

sisiran sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen, setiap kenaikan satu cm
2 

luas sisiran sarang madu dapat menaikkan 

aktivitas lebah pembawa polen sebesar 

0,007. Gambar 8 menunjukkan bahwa 

semakin luas sisiran sarang madu akan 

diikuti kenaikan aktivitas lebah pembawa 

polen. Berdasarkan analisis korelasi 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil 

memiliki hubungan yang sangat lemah, 

karena pada rentang -1 ≤ 0 ≤ 1 korelasi 

mendekati 0 adapun rentangan tingkat 

hubungan dikatakan sangat lemah jika 0,00 

– 0,199. Hal ini sesuai dengan Sugiyono 

(2012) yang menyatakan bahwa tingkat 

hubungan dikatakan sangat lemah jika 

interval koefisien sebesar 0,00 – 0, 199. 

 Hal ini sesuai dengan Keller et al 

(2005) yang menyatakan bahwa,  aktivitas 

lebah mengumpulkan polen hal itu 

tergantung dari banyak faktor yaitu jumlah 

populasi imago dalam koloni, jumlah 

larva, dan kondisi cuaca. Feromon yang 

dihasilkan oleh larva menjadi stimulus 

langsung bagi lebah pekerja untuk 

mengumpulkan atau membawa polen. 

Minarti (2010) menambahkan dalam 

penelitianya bahwa lebah pembawa polen 

pada masing-masing lokasi yang berbeda 

nyata, pada areal randu jumlah tertinggi 

terjadi pada pukul 07.00 - 07.30 WIB, 

sedangkan pada areal karet aktivitas 

tertinggi pada pukul 09.00 - 09.30 WIB. 

Selanjutnya, Joshi and Joshi (2010) 

menyatakan bahwa lebah Apis mellifera 

memulai aktivitas dalam mencari pakan 

dimulai sekitar jam 06.17 WIB, pada 

malam harinya lebah Apis mellifera akan 

berhenti beraktivitas pada jam 18.35 WIB. 

 

Aktivitas Lebah Pembawa Polen 

Jam 08.00 - 08.30 

 Hasil pengamatan  luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen pada jam 08.00 - 08.30 

setelah dilakukan analisis menunjukkan 

bahwa  hubungan antara luas sisiran sarang 

madu dengan aktivitas lebah pembawa 

polen pada area tanaman Jagung negatif 

dan sangat lemah yaitu -0,02 adapun 
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modelnya adalah linier seperti persamaan 

Y= 95,53 - 0,001X. 

 Berdasarkan persamaan Y= 95,53 - 

0,001X  untuk hubungan antara luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen pada area tanaman Jagung, 

setiap kenaikan satu cm
2 

luas sisiran sarang 

madu dapat menurunkan aktivitas lebah 

pembawa polen sebesar 0,001. 

 Berdasarkan analisis korelasi 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil 

memiliki hubungan yang sangat lemah, 

karena pada rentang -1 ≤ 0 ≤ 1 korelasi 

mendekati 0 adapun rentangan tingkat 

hubungan dikatakan sangat lemah jika 0,00 

– 0,199. Hal ini sesuai dengan Sugiyono 

(2012) yang menyatakan bahwa tingkat 

hubungan dikatakan sangat lemah jika 

interval koefisien sebesar 0,00 – 0, 199. 

 Hal ini disebabkan karena puncak 

dari aktivitas lebah pembawa polen yaitu 

pada jam 08.00 - 08.30, dan aktivitas lebah 

pembawa polen akan menurun seiring 

bertambahnya waktu. Jadi, semakin 

mendekati siang aktivitas lebah pembawa 

polen akan terhenti.  

 Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Alqarni (2006), aktivitas lebah mencari 

pakan tertinggi pada jam 08.00 WIB 

sampai jam 10.00 WIB, setelah itu akan 

ada penurunan yang disebabkan karena 

terdapat kenaikan suhu. Sarwono (2007) 

menambahkan bahwa, Lebah pekerja 

bertugas mencari pakan mulai matahari 

terbit sampai sekitar jam 08.00 WIB, pada 

jam tersebut bunga mulai mekar dan 

mengeluarkan nektar. Pada siang hari, 

bunga hanya menghasilkan sedikit nektar, 

sehingga kegiatan lebah mencari nektar 

tampak sepi. Pada sore hari sekitar jam 

17.00 WIB sampai menjelang gelap lebah 

mulai sibuk mengumpulkan nektar dan 

polen. Namun hal ini tidak sesuai dengan 

Yucel and Duman (2005) yang 

menyatakan bahwa, aktivitas lebah Apis 

mellifera mencari pakan pada tumbuhan 

dimulai sekitar jam 08.15  WIB dan akan 

berhenti sekitar jam 16.30 WIB, mencari 

pakan terendah sekitar jam 11.00 WIB 

hingga jam 12.00 WIB. 

 

Aktivitas Lebah Pembawa Polen 

Jam 10.00-10.30 

Berdasarkan persamaan Y= 85,48 - 

0,03X untuk hubungan antara luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen, untuk setiap kenaikan satu 

cm
2 

luas sisiran sarang madu dapat 

menurunkan aktivitas lebah pembawa 

polen sebesar 0,03. Gambar 10 

menunjukkan bahwa semakin semakin luas 

sisiran sarang madu akan diikuti 

penurunan aktivitas lebah pembawa polen. 

Berdasarkan analisis korelasi menunjukkan 

bahwa sampel yang diambil memiliki 

hubungan cukup kuat, karena pada rentang 

-1 ≤ 0 ≤ 1 korelasi mendekati 1 adapun 

rentangan tingkat hubungan dikatakan 

cukup kuat jika 0, 60 – 0, 799. Hal ini 

sesuai dengan Sugiyono (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat hubungan 

dikatakan cukup kuat jika interval 

koefisien sebesar 0, 60 – 0, 799.  

Hal ini disebabkan karena lebah 

pekerja membutuhkan suhu yang sesuai 

agar tetap nyaman tinggal dalam sarang. 

Hal ini sesuai dengan Sarwono (2007) 

yang menyatakan bahwa, lebah 

membutuhkan suhu yang sesuai, suhu 

terlalu dingin atau terlalu panas dapat 

membunuh seluruh anggota koloni lebah, 

maka dari itu untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya lebah harus 

memelihara suhu dalam sarang agar stabil. 
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Semakin siang aktivitas lebah pembawa 

polen akan menurun, faktor yang 

mempengaruhi penurunan aktivitas lebah 

pembawa polen yaitu keadaan cuaca, dan 

intensitas cahaya. Hal ini sesuai dengan 

Drickamer et al. (2002) yang menyatakan 

bahwa, aktivitas terbang lebah yang 

mencari pakan pada siang hari 

menunjukkan lebah pekerja bersifat 

diurnal, kerana aktivitas ini dipengaruhi 

oleh cahaya. Lebah A. mellifera yang 

bekerja di dalam sarang merupakan siklus 

aktivitass harian, tetapi pada saat mencari 

pakan merupakan perilaku adaptasi 

terhadap cahaya. Terjadinya penurunan 

aktivitas lebah pembawa polen pada siang 

hari disebabkan karena ketersediaan dan 

kelimpahan sumber pakan di sekitar sarang 

dan faktor lingkungan. 

Hasil pengamatan  luas sisiran sarang 

madu dengan aktivitas lebah pembawa 

polen pada jam 10.00 - 10.30 setelah 

dilakukan analisis menunjukkan bahwa  

hubungan antara luas sisiran sarang madu 

dengan aktivitas lebah pembawa polen 

pada area tanaman Jagung negatif dan 

cukup kuat yaitu -0,61 adapun modelnya 

adalah linier seperti persamaan Y= 85,48 - 

0,03X. 

 Berdasarkan persamaan Y= 85,48 - 

0,03X untuk hubungan antara luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen, untuk setiap kenaikan satu 

cm
2 

luas sisiran sarang madu dapat 

menurunkan aktivitas lebah pembawa 

polen sebesar 0,03. Gambar 10 

menunjukkan bahwa semakin semakin luas 

sisiran sarang madu akan diikuti 

penurunan aktivitas lebah pembawa polen. 

Berdasarkan analisis korelasi menunjukkan 

bahwa sampel yang diambil memiliki 

hubungan cukup kuat, karena pada rentang 

-1 ≤ 0 ≤ 1 korelasi mendekati 1 adapun 

rentangan tingkat hubungan dikatakan 

cukup kuat jika 0, 60 – 0, 799. Hal ini 

sesuai dengan Sugiyono (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat hubungan 

dikatakan cukup kuat jika interval 

koefisien sebesar 0, 60 – 0, 799. 

 Hal ini disebabkan karena lebah 

pekerja membutuhkan suhu yang sesuai 

agar tetap nyaman tinggal dalam sarang. 

Hal ini sesuai dengan Sarwono (2007) 

yang menyatakan bahwa, lebah 

membutuhkan suhu yang sesuai, suhu 

terlalu dingin atau terlalu panas dapat 

membunuh seluruh anggota koloni lebah, 

maka dari itu untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya lebah harus 

memelihara suhu dalam sarang agar stabil.  

 Semakin siang aktivitas lebah 

pembawa polen akan menurun, faktor yang 

mempengaruhi penurunan aktivitas lebah 

pembawa polen yaitu keadaan cuaca, dan 

intensitas cahaya. Hal ini sesuai dengan 

Drickamer et al. (2002) yang menyatakan 

bahwa, aktivitas terbang lebah yang 

mencari pakan pada siang hari 

menunjukkan lebah pekerja bersifat 

diurnal, kerana aktivitas ini dipengaruhi 

oleh cahaya. Lebah A. mellifera yang 

bekerja di dalam sarang merupakan siklus 

aktivitass harian, tetapi pada saat mencari 

pakan merupakan perilaku adaptasi 

terhadap cahaya. Terjadinya penurunan 

aktivitas lebah pembawa polen pada siang 

hari disebabkan karena ketersediaan dan 

kelimpahan sumber pakan di sekitar sarang 

dan faktor lingkungan. 
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Bentuk Hubungan Antara Luas Sisiran 

Sarang Madu dengan Aktivitas Lebah 

Pembawa Polen pada Area Tanaman 

Jagung Keseluruhan  

 Hasil pengamatan  luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen setelah dilakukan analisis 

menunjukkan bahwa  hubungan antara luas 

sisiran sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen pada area tanaman jagung 

negatif  dan lemah yaitu -0,24 adapun 

modelnya adalah linier seperti persamaan  

Y= 70,75 - 0,009X.  

 Berdasarkan persamaan  Y= 70,75 - 

0,009X  untuk hubungan antara luas sisiran 

sarang madu dengan aktivitas lebah 

pembawa polen, setiap kenaikan satu cm
2 

luas sisiran sarang madu dapat 

menurunkan aktivitas lebah pembawa 

polen sebesar 0,009.  

 Berdasarkan analisis korelasi 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil 

memiliki hubungan yang lemah, karena 

pada rentang -1 ≤ 0 ≤ 1 korelasi mendekati 

0 adapun rentangan tingkat hubungan 

dikatakan lemah jika 0, 20 – 0, 399. Hal ini 

sesuai dengan Sugiyono (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat hubungan 

dikatakan lemah jika interval koefisien 

sebesar 0, 20 – 0, 399. 

Hal ini disebabkan karena sisiran 

sarang madu telah penuh terisi madu, 

sehingga aktivitas lebah pekerja pembawa 

polen menurun. Faktor lain yang 

mempengaruhi penurunan aktivitas lebah 

pembawa polen yaitu waktu dan faktor 

lingkungan. Semakin siang aktivitas lebah 

pembawa polen akan menurun, faktor yang 

mempengaruhi penurunan aktivitas lebah 

pembawa polen yaitu keadaan cuaca, dan 

intensitas cahaya.  

Hal ini sesuai dengan Drickamer et 

al. (2002) yang menyatakan bahwa, 

aktivitas terbang lebah yang mencari pakan 

pada siang hari menunjukkan lebah pekerja 

bersifat diurnal, kerana aktivitas ini 

dipengaruhi oleh cahaya. Lebah A. 

mellifera yang bekerja di dalam sarang 

merupakan siklus aktivitas harian, tetapi 

pada saat mencari pakan merupakan 

perilaku adaptasi terhadap cahaya. 

Terjadinya penurunan aktivitas lebah 

pembawa polen pada siang hari disebabkan 

karena ketersediaan dan kelimpahan 

sumber pakan di sekitar sarang dan faktor 

lingkungan. 

Banyaknya nektar yang ditimbun 

sebagai madu oleh satu koloni lebah madu 

tergantung dari beberapa faktor yaitu, 

keadaan cuaca seperti temperatur, 

kelembaban dan kecepatan angin. Hal ini 

sesuai dengan Sihombing (2005) yang 

menyatakan bahwa nektar yang ditimbun 

sebagai madu tergantung dari populasi 

lebah dalam koloni, terutama kehadiran 

dan kualitas ratu, selain itu kapasitas 

ruangan penyimpanan yang tersedia pada 

sisiran sarang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara luas sisiran sarang madu 

dengan aktivitas lebah pembawa polen, 

namun hubungan ini tidak begitu erat dan 

lemah, hal ini bisa dilihat dari besarnya 

korelasi -0,24 yang mendekati 0, dan 

didapatkan persamaan Y= 70,75 – 0,009X 

yang menunjukkan bahwa semakin luas 

sisiran sarang madu akan menurunkan 

aktivitas lebah pembawa polen pada area 

tanaman Jagung.  
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