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ABSTRAK 

 

Ni’mah, Lailatun. 2019 Serangga dalam Perspektif al-Qur’an (Studi 

Tafsir tematik). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. 

Kata Kunci: Al-Qur’an, Sains, Serangga, Perumpamaan.  

Al-Qur’an adalah mukjizat ilmiah yang memiliki tujuan yaitu untuk 

meluaskan cakupan hakikat dari ayat-ayat al-Qur’an kemudian memperdalam 

makna-makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu mukjizat ilmiah yang 

terjadi bukti kebenaran al-Qur’an adalah penemuan-penemuan ilmiah modern 

yaitu khususnya yang berkaitan dengan eksistensi serangga. Allah sebenarnya 

memiliki tujuan khusus ketika menyebutkan serangga maupun perumpamaannya 

dalam al-Qur’an, yakni agar manusia tidak merasa lebih tinggi dan lebih pantas 

dalam hal apapun, dan agar manusia merendahkan diri di hadapan Allah serta 

mengambil pelajaran dari mereka. 

Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah apa macam-macam 

serangga yang disebut al-Qur’an dan bagaimana perspektif sains terhadapnya,  

dan bagaimana penceritaan/ narasi al-Qur’an tentang serangga. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 

maudhū’i (tematik) menjawab rumusan masalah dengan mengumpulkan ayat-ayat 

tentang serangga. Dengan metode ini penulis dapat memperoleh gambaran terkait 

ayat-ayat serangga dalam al-Quran. Penulis juga menggunakan metode deskriptif-

analitik. Dengan cara deskriptif  dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

secara utuh terkait penafsiran ayat-ayat serangga. 

Setelah melakukan penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa ada 9 

macam serangga yang disebutkan dalam al-Qur’an. Dari 9 serangga yang disebut 

ada yang digunakan sebagai perumpamaan penciptaan serangga tersebut dan ada 

serangga yang digunakan sebagai konteks narasi kisah Nabi sulaiman, narasi 

kisah Nabi Musa dan narasi penciptaan lebah. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci Agama Islam yang tidak hanya berisi 

tentang masalah kebersamaan semata, tetapi juga membicarakan masalah-

masalah yang lain mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. 

Hanya saja, dari berbagai persoalan yang dicakup oleh al-Qur‟an itu, memang 

tidak dijelaskan secara detail dan sistematis, layaknya buku ilmiah.
1
 

Al-Qur‟an menambahkan dimensi baru terhadap studi fenomena alam 

dan juga membantu manusia untuk berfikir melakukan terobosan terhadap 

alam. Al-Qur‟an menunjukkan bahwa materi bukanlah sesuatu tanpa nilai, 

karena padanya terdapat tanda-tanda yang dapat membimbing manusia untuk 

menyelidiki dan mengungkap keghaiban serta keagungan-Nya, dan 

memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ini untuk kesejahteraan hidup. 

Al-Qur‟an membawa manusia kepada Allah melalui ciptaan-Nya dan realitas 

konkret yang ada di bumi dan langit. 

Al-Qur‟an menekankan tentang kesungguhan seluruh ciptaan Allah 

dengan maksud dan tujuan tertentu, sebagaimana firman Allah: 

                              

             

                                                           
1
Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur‟an (Yogyakarta: Adab Press, 2012), 

136. 
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 “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 

keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah 

orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”(Shaad (38): 

27)2 

 

 Al-Qur‟an telah menegaskan bahwa pikiran demikian itu timbul 

pada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka 

sebenarnya mengetahui bahwa alam semesta yang maha luas beserta 

keghaiban dan rahasia yang tersimpan di dalamnya, bukan ciptaan seseorang 

untuk bermain-main. Tidak boleh menganggap bahwa Allah menciptakan 

alam semesta ini dengan sia-sia, juga tidak dapat diharapkan dari Allah bahwa 

perbuatan baik dan buruk, kebajikan dan kejahatan akan memperoleh balasan 

yang sama.3 

Keragaman yang ada dalam ayat al-Qur‟an menuntut kita untuk terus 

mengkaji makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Sebagaimana firman 

Allah: 

                         

      

“Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bum! “Tidaklah 

bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".(Yunus (10): 101)
4
 

 

Menafsirkan teks al-Qur‟an terkait sains masih dalam perdebatan para 

pakar. Karena itu, diperlukan eksplorasi tentang perkembangan relasi sains 

dan agama dari berbagai sudut pandang, baik dari para peneliti relasi agama 

                                                           
2
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: FATHAN, 2009), 456. 

3
Afzalur Rahman, Al-Qur‟an sumber Ilmu Pengetahuan (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2000), 6-7.  
4
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an, 220. 
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atau juga dari ulama islam.
5
 Pengamatan ilmiah memperkenalkan manusia 

pada misteri penciptaan, dan akhirnya pada pengetahuan, kebijakan dan 

kekuasaan tanpa batas yang dimiliki Allah. Sains adalah salah satu cara 

mengenal Allah dengan tepat dan karena itulah sepanjang sejarah sejumlah 

ilmuwan yang memberikan sumbangan besar bagi kemanusiaan telah beriman 

kepada Allah.
6
 

Al-Qur‟an adalah mukjizat ilmiah yang memiliki tujuan yaitu untuk 

meluaskan cakupan hakikat dari ayat-ayat al-Qur‟an kemudian memperdalam 

makna-makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu mukjizat ilmiah yang 

terjadi bukti kebenaran al-Quran adalah penemuan-penemuan ilmiah modern 

yaitu yang berkaitan dengan eksistensi kisah hewan. 

Kisah hewan dalam al-Qur‟an merupakan salah satu tanda keagungan 

Allah SWT yang memiliki peran penting dalam sejarah. Al-Qur‟an 

menyebutkan beberapa jenis hewan, salah satunya adalah serangga. Namun 

dalam al-Qur‟an tidak pernah disebutkan  istilah “serangga”. Jadi yang kami 

maksud di sini adalah ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama serangga.   

Terdapat berbagai jenis serangga di muka bumi, kepentingan serangga 

dalam kehidupan berperan dalam ekosistem untuk mewujudkan kesejahteraan 

hidup secara keseluruhan. Al-Qur‟an sendiri membicarakan tentang serangga 

dalam kepentingannya dalam kehidupan manusia, dan mengetengahkan 

beberapa jenis serangga. Pernyataan serangga dalam al-Qur‟an menunjukkan 

                                                           
5
Andi Rosadisastra, Tafsir Ayat Kauniyah: Relasi Metode Saintifik dengan Tafsir al-Qur‟an 

(Serang: CV Cahaya Minolta, 2014), 23. 
6
Harun Yahya, Al-Qur‟an dan Sains (Bandung: Dzikra, 2004), 6. 
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kebesaran Allah, di samping itu adalah fakta biologi untuk dikaji oleh 

manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan kajian.  

Serangga dalam KBBI adalah binatang kecil yang kakinya beruas-

ruas, bernapas dengan pembuluh napas, tubuh dan kepalanya berkulit keras 

(seperti belalang, semut dan lebah).
7
 

Dalam al-Qur‟an tidak hanya kesejahteraan saja yang dibahas, 

serangga pun dibahas. Dalam kehidupan serangga banyak ilmu yang dapat 

kita ambil diantaranya mengenai keharmonisan, kedisiplinan, keteraturan, dan 

lain sebagainya. Dan ternyata binatang kecil dan sering dianggap sebagai 

pengganggu dan merugikan ini disebutkan dalam al-Qur‟an. Menarik bukan? 

Dalam al-Qur‟an sendiri ayat-ayat mengenai serangga ada dalam 

beberapa surah. Ayat tentang semut dalam surah an-Naml (27): 18-19, ayat 

tentang lebah dalam surah an-Nahl (16): 68-69, ayat tentang laba-laba dalam 

surah al-„Ankabūt (29): 41, ayat tentang lalat dalam surah al-Hajj (22): 73, 

ayat tentang nyamuk dalam surah al-Bāqarah (2): 26, ayat tentang kutu dalam 

surah al-A‟rāf (7): 133, ayat tentang belalang dalam surah al-A‟rāf (7): 133 

dan surah al-Qamar (54): 7, dan ayat tentang rayap dalam surah as-Saba‟ (34): 

14, dan laron dalam surah al-Qāri‟ah (101): 4.  

Kehidupan hewan di dunia ini sangat beragam, mereka hidup dalam 

bentuk masyarakat tersendiri, memiliki kebiasaan hidup yang unik dan 

menarik agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Hasil 

menunjukan bahwa terdapat tatanan sosial yang sistematis di kalangan 

                                                           
7
https://kbbi.web.id>serangga (diakses, 15-12- 2018)  
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hewan.
8
 Kehidupan mereka hampir menyerupai manusia, saling membantu 

satu sama lain, dan bekerjasama.  

Manusia, bumi dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta ini 

adalah sebuah ekosistem yang berkesinambungan. Mengikuti sunnatullah 

yang telah menjadi ketentuan Allah.
9
 Kehidupan makhluk-makhluk ciptaan 

Tuhan saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan 

di dunia ini manusia tidak dapat terlepas dari alam dan sekitarnya karena 

manusia menempati urutan dalam daftar ekosistem. Prilaku manusia saat ini 

akan sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan di masa yang akan 

datang.
10

 

Di dunia ini manusia memiliki kedudukan yang tinggi dan juga 

istimewa.  Namun di bumi ini tidak hanya ada manusia, ada makhluk lain 

seperti alam dan binatang. Mau tidak mau manusia harus berinteraksi  baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Berpikir dengan akal adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada 

manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan terletak pada akal, 

sedangkan hewan hanya berpikir dan berinsting atas dasar yang corporil 

materiel. Hewan tidak punya agama dan tidak berpikir layaknya manusia, 

walaupun insting mereka terdiri atas rasa cinta terhadap pencipta-Nya. 

                                                           
8
Harun Yahya, Keajaiban Al-Qur‟an, Terj. Rini N. Badariah (Bandung: Arkan Publishing 

2008), 171. 
9
Mudhofir Abdullah, Al-Qur‟an dan Konservasi Lingkungan (Jakarta: PT. Dian Rakyat 

2010), 11-13. 
10

M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung: Mizan 1994),  295. 
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Manusia terlalu menutup diri terhadap makhluk Allah yang lain. 

Padahal manusia dapat belajar kepada mereka tentang makna hidup yang 

sesungguhnya dengan alasan kalau mereka tidak memiliki akal. Justru mereka 

yang digerakkan oleh „kecerdasan tunggal‟ yang tidak manusia ketahui. 

Tubuh mereka memang kecil, namun mereka dalam kehidupannya 

menerapkan kehidupan madani. 

Allah sebenarnya memiliki tujuan khusus ketika menyebutkan 

serangga maupun perumpamaannya dalam al-Qur‟an, yakni agar manusia 

tidak merasa lebih tinggi dan lebih pantas dalam hal apapun, dan agar 

manusia merendahkan diri di hadapan Allah serta mengambil pelajaran dari 

mereka. 

Di dalam al-Qur‟an banyak terdapat kisah-kisah dari orang-orang 

terdahulu yang menceritakan para Rasul, cerita tentang penciptaan alam dan 

yang lainnya. Kisah-kisah tersebut termasuk karya sastra dan salah satu 

faedah dari kisah yaitu memiliki daya tarik tersendiri untuk para pembaca dan 

menjadi tempat untuk mempermudah menyampaikan pelajaran dalam kisah 

tersebut. Dengan meyakini bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur‟an 

tersebut merupakan khazanah intelektual terpendam yang menyimpan banyak 

pelajaran dan hikmah, hakikat kebenaran, prinsip-prinsip hidup dan 

perjuangan.
11

 

                                                           
11

Shalah Abdul Fattah al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an: Pelajaran Bagi Orang-orang 

Terdahulu, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14. 
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Terkait dengan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk 

meneliti lebih dalam mengenai “SERANGGA DALAM AL-QUR‟AN” 

melalui studi tematik tentang penafsiran ayat-ayat mengenai serangga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus 

permasalahan yang diteliti ialah sebagai berikut: 

1. Apa macam-macam serangga yang disebut al-Qur‟an dan bagaimana 

perspektif sains terhadapnya? 

2. Bagaimana penceritaan/ narasi al-Qur‟an tentang serangga? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah disusun oleh penulis, penelitian ini 

tentunya memiliki tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan: 

a) Untuk mengetahui macam-macam serangga yang disebut al-Qur‟an 

dan bagaimana perspektif Sains terhadapnya. 

b) Untuk mengetahui penceritaan/ narasi al-Qur‟an tentang serangga. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini merupakan satu sumbangan sederhana bagi 

pengembangan studi al-Qur‟an dan untuk studi lanjutan dalam kajian 

tafsir dengan pendekatan tematik. Dan untuk menambah referensi 
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keilmuan (khazanah) islam terhadap penafsiran al-Qur‟an tentang 

serangga.  

b. Secara praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah memberikan kontribusi 

bagi pengembangan-pengembangan studi tafsir terutama dalam kajian 

paradigma tafsir yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern 

yang saat ini telah berkembang pesat.  

D. Telaah Pustaka 

Berbicara hasil penelitian tentang persoalan serangga memang telah 

banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Baik dalam bentuk buku, skripsi, 

artikel. Di antaranya adalah penelitian dalam bentuk empirik dan teoritik 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rifki, dari Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada tahun 2017. Yang berjudul: 

Matsal Serangga dalam al-Qur‟an (Studi Kritis Tafsir Kementerian Agama). 

Di dalam skripsinya membahas mengenai gambaran umum perumpamaan 

mengapa Allah memilih uslub matsal dalam al-Qur‟an agar manusia dapat 

i‟tibar darinya, dan kemukjizatan al-Qur‟an terkait perumpamaan serangga 

(laba-laba, nyamuk, dan lalat) ditinjau dari konsep amtsal dalam al-Qur‟an. 

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Juliawati, dari IAIN Sultan Mulana 

Hasanudin Banten pada tahun 2015. Yang berjudul: Semut dalam Perspektif 

al-Qur‟an (Studi Tafsir Hamka dan Ibnu Katsir). Di dalam skripsi tersebut 

fokus membahas mengenai penafsiran ayat semut menurut Hamka dan Ibnu 
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Katsir, dan gambaran umum mengenai semut dan juga mengambil nilai-nilai 

filosofis dalam surah an-Naml. 

Ketiga, Skripsi Dani Hidayat, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pada tahun 2010. Yang berjudul: Binatang dalam al-Qur‟an (Kajian Tafsir 

Maudū‟iy). Di dalam skripsi tersebut membahas mengenai binatang dalam al-

Qur‟an dan manfaat penyebutan binatang dalam al-Qur‟an. 

Keempat, Skripsi Novi Puspitasari, dari UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2017. Yang berjudul: Serangga dalam al-Qur‟an 

(Kajian atas Penafsiran Fakhr al-Din al-Razi dalam Kitab Mafatih al-Ghaib).  

Di dalam skripsi tersebut fokus membahas mengenai penafsiran ayat serangga 

menurut Fakhr al-Din al-Razi dala kitab Mafatih al-Ghaib, dan hikmah 

penyebutan serangga dalam al-Qur‟an bagi kehidupan. 

Dan untuk penelitian dari berbagai buku atau artikel mengenai 

serangga di antaranya adalah dari: 

Artikel dalam Centre of Quranic Reseach International Journal yang 

ditulis oleh Mohd Sukki Othman dan M. Y. Zulkifli bin Haji Mohd Yusuf 

dengan judul: Perumpamaan Serangga dalam al-Qur‟an: Analisis I‟jaz. Dalam 

artikel ini, ia menjelaskan analisis perumpamaan serangga untuk melihat 

elemen i‟jaz yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur‟an yang membicarakan 

tentang serangga.   

Buku yang ditulis oleh Thoriq Aziz Jayana, terbitan Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo yang berjudul: Meneladani Semut dan Lebah: Mencari 

Makna Tersirat di balik Makhluk Ciptaan Allah. Dalam buku ini, penulis 
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mengajak kita untuk berfikir bahwa kita bisa mengambil pelajaran, 

meneladani, dan jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan karena  

manusia kalah jauh dari semut  dan lebah dalam urusan kehidupan. 

Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini membahas mengenai 

macam-macam serangga yang disebutkaan dalam al-Qur‟an dan perspektif 

sains terhadap serangga serta konteks penceritaan/narasi al-Qur‟an tentang 

serangga. 

E. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan 

pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan.
12

 Sedangkan 

penelitian usaha memahami fakta secara rasional empiris ditempuh melalui 

prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti.  

Berdasarkan telaah pustaka sebelumnya, jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan dengan fokus kajian pada konsep Serangga dalam 

perspektif al-Qur‟an. Dalam metode penelitian ini, penulis juga menggunakan 

salah satu metode tafsir yang berkembang selama ini, yaitu tafsir maudū‟i 

yang dinisbatkan pada kata maudū‟ yang biasa disebut tafsir tematik.  

Dalam rangka menyelesaikan penulisan kajian ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research) yang menggunakan buku, kitab, jurnal, artikel dan dokumen-

                                                           
12

Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 58. 
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dokumen ilmiah lain yang terkait dengan sumber data untuk mengolah 

penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain (dalam hal ini pemahaman tentang serangga) secara holistik dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

2. Metode pendekatan 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode pendekatan penafsiran al-Qur‟an dari segi tafsir tematik atau 

maudhū‟i. Maksudnya adalah membahas ayat-ayat al-Qur‟an sesuai 

dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, 

dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek 

yang terkait dengannya, seperti asbāb an-nuzūl, kosakata dan sebagainya. 

Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil 

atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik 

argumentasi itu berasal dari al-Qur‟an, hadist maupun pemikiran 

rasional.
13

 

Selain pendekatan tafsir penulis juga menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan yang mencoba mengkaji ayat-ayat tentang 

serangga dalam al-Qur‟an dengan melihat sudut pandang sains. Baik dari 

                                                           
13

Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), 72. 
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segi pengertian, fungsi dan pendapat-pendapat para ahli yang ada di 

dalamnya.  

3. Data 

a. Ayat-ayat al-Qur‟an tentang serangga. 

b. Hadis-hadis yang terkait dengan serangga. 

c. Penafsiran ayat-ayat serangga menurut para mufassir.    

4. Sumber data  

a. Primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu 

sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut yang menjadi 

rujukan pertama dalam penelitian.
14

Adapun sumber primer penelitian 

ini adalah ayat-ayat al-Qur‟an tentang serangga, untuk memudahkan 

pelacakan ayat-ayat al-Qur‟an yang diperlukan dalam membahas 

topik-topik tertentu, maka dibantu dengan al-Mu‟jam al-Muhfaros li 

alfaz al-Qurān al-Karīm susunan Muhammad Fuad Abdul Bagi dan al-

Qur‟an dan Terjemahnya dari Departemen Agama RI sebagai 

pegangan. Selain dengan kitab mu‟jam mufahras al-Qur‟an peneliti 

juga menggunakan beberapa kitab-kitab tafsir, di antaranya yaitu tafsir 

al-Misbah karya Quraish Shihab, tafsir al-Maraghiy karya Mustafa al-

Maraghiy, tafsir al-azhar karya Hamka, tafsir Ash-shiddiqy, dan tafsir 

Maudhū‟i (tematik).  

                                                           
14

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press,1996), 216. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang 

bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut yang materinya 

secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.  

Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, 

skripsi, majalah maupun media lain yang mendukung. Dalam penelitian ini 

sumber sekundernya adalah tafsir, hadits dan buku-buku kependidikan yang 

menunjang seperti entomologi, perumpamaan-perumpamaan dari Nabi 

SAW, hikmah penciptaan makhluk, dan kisah-kisah mengagumkan dalam 

al-Qur‟an. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Untuk menemukan pengertian yang diinginkan penulis mengolah 

data yang ada sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan 

lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang sudah dikumpulkan 

dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah direncanakan sebelumnya. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
15

 Adapun metode pengumpulan 

                                                           
15

Ahmad Tanzeh, Metodologi  Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011) 83. 
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data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode tematik, 

yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur‟an terkait serangga. 

Metode tematik (maudhū‟īy) ada dua cara dalam tata kerja metode 

tafsir maudhū‟īy; pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat al-

Qur‟an yang berbicara tentang satu masalah (maudhū‟īy/ tema) tertentu 

serta mengarah pada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda 

dan tersebar dalam berbagai surah al-Qur‟an. Kedua, penafsiran yang 

dilakukan berdasarkan seluruh surah al-Qur‟an.
16

 

Menurut Abd. Al-Hayy al-Farmawi, metode tematik atau 

maudhū‟īy adalah memahami ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai 

maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik 

masalah yang menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat 

tersebut.  

Al-Farmawiy mengemukakan tujuh langkah yang mesti dilakukan 

apabila seseorang ingin menggunakan metode maudhū‟īy, langkah-

langkah atau cara kerja metode tafsir maudhū‟īy ini dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur‟an yang akan dikaji secara 

maudhū‟ī (tematik) 

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang ditetapkan, ayat makiyah dan madaniyah. 

                                                           
16

M. Al-Fatih Suryadilaga et. al., Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

2005) 47. 



15 
 

 
 

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat 

(asbāb al-nuzūl).  

4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing surahnya. 

5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang 

perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.  

7. Mempelajari ayat-ayat terseburt secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang „am dan khas, antara yang 

mutlaq dan muqoyyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya 

tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga 

ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan 

kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada 

makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.
17

 

7. Metode Analisa Data 

Untuk menentukan suatu temuan atau hal baru dalam penelitian, 

baik temuan substantif maupun formal, maka dibutuhkan analisa data. 

Setelah data-data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, 

maka penulis melakukan analisa data. Langkah pertama yaitu penulis 

                                                           
17

Abd. Al-Hary Al-Farmawiy, Metode Tafsir Maudhū‟iy, terj. Suyana A. Jamrah 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Pertsada, 1996), 45-46. 
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mengumpulkan ayat-ayat tentang serangga, kemudian menafsirkannya. 

Setelah itu mencari pesan yang terkandung dalam ayat serangga. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif-analistik, yakni menuturkan, menggambarkan, dan 

mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus 

menginterprestasikan dan menganalisa data.  

Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menuturkan atau 

menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan 

fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa 

adanya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan salah satu komponen di bagian 

akhir proposal penelitian, yang biasanya terletak setelah metode penelitian. 

Komponen ini adalah rancangan penelitian yang isinya memaparkan ruang 

lingkup karya akhir akademis secara deskriptif sehingga antara satu bagian 

dengan bagian lainnya terkait.
18

 Dengan kalimat yang lebih sederhana, 

sistematika penulisan adalah gambaran umum tentang penyajian laporan hasil 

penelitian yang akan dikerjakan.  

                                                           
18

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 281. 
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Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini, ada empat bab pokok 

kajian yang penulis sajikan, serta beberapa sub bab pembahsan. Demi 

terciptanya karya yang sistematis dan pemahaman secara komprehensif, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikiut: 

BAB I :  Berisi tentang pendahuluan guna memberikan gambaran isi 

skripsi secara global, oleh karena itu di dalamnya terdiri atas 

latar belakang masalah terkait dengan masalah yang diangkat. 

Selanjutnya penulis menuliskan pokok pembahasan yang 

tercantum dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II : Merupakan landasan teori. Yang berisi tentang pengertian 

gambaran umum tentang serangga dan juga peranan serangga. 

BAB III :  Menjelaskan tentang macam-macam serangga sesuai dengan 

kedudukannya di dalam al-Qur‟an.  

BAB IV :  Merupakan penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini sekaligus 

berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan 

skripsi-skripsi yang akan datang.  
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BAB II 

SERANGGA DALAM PERSPEKTIF SAINS 

 

 

 Dalam bab ini diuraikan definisi serangga, morfologi serangga, dan 

pembagian serangga untuk mengetahui apa yang dimaksud serangga, bagian-

bagian tubuh dari serangga, dan klasifikasi serangga. Berikut penjelasannya: 

A. Pengertian Serangga 

Ketika kita mendengar kata serangga disebut, yang ada dalam 

bayangan kita adalah hewan yang memiliki banyak kaki.  Ya benar, serangga 

memiliki tiga pasang kaki yang pangkalnya menyatu dan memiliki sepasang 

antena serta mata yang majemuk. Serangga merupakan hewan yang paling 

banyak jenisnya karena mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan tinggi 

tingkat reproduksinya.  

Serangga memang hewan yang kecil, tetapi di balik tubuhnya yang 

kecil terdapat susunan kerangka tubuh yang lengkap seperti kepala, dada, 

perut dan kaki. 

Serangga atau insekta merupakan spesies hewan yang jumlahnya 

paling dominan di antara spesies hewan lainnya dalam filum arthropoda.  

Oleh karena itu serangga dimasukkan dalam kelompok hewan yang lebih 

besar dalam filum arthropoda atau binatang beruas. Arthropoda (arthos = 

ruas, podos = kaki) yang berarti hewan yang kakinya bersendi-sendi atau 

beruas.
1
 

                                                           
1
Mochammad Hadi, et. al., Biologi Insekta Entomologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

1. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serangga  adalah 

binatang kecil yang kakinya beruas-ruas, bernapas dengan pembuluh napas, 

tubuh, dan kepalanya berkulit keras (seperti belalang, semut, lebah).
2
 

Serangga disebut pula insecta, berasal dari bahasa latin insectum yang 

berarti “memotong ke dalam”, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani adalah 

salah satu kelas avertebrata di dalam filum antropoda yang memiliki 

exoskeleton berkitin.
3
 Serangga pada umumnya mempunyai enam kaki, dan 

banyak di antaranya bersayap empat. Serangga alias insecta adalah kelompok 

hewan pertama yang dapat terbang. Kebanyakan serangga hidup di kawasan 

dingin atau lautan. Tubuh serangga terdiri dari tiga bagian besar, yaitu kepala, 

dada (thorax), dan tubuh bagian belakang (abmoden). Pada bagian dada 

menempel semua kaki dan sayap serangga. Bagian abmoden adalah tempat 

bagi perut, jantung dan organ lainnya serta sistem pembuangan. 

Diperkirakan ada lebih dari 800.000 jenis serangga yang sudah dikenal 

dan diprediksi (dalam ilmu pengetahuan). Jenis-jenis baru serangga masih 

terus bermunculan dalam hitungan hari. Para ahli masih memperkirakan 

masih ada jutaan jenis serangga yang belum dikenal.
4
 Dalam hal ini 

merupakan petunjuk bahwa serangga merupakan makhluk yang mendominasi 

di bumi.
5
 

                                                           
2
Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 333. 
3
www.wikipedia.com/Insecta,(diakses, 5-3-2019)  

4
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, Hewan Dalam 

Perspektif al-Qur’an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur’an, 2009), 228. 
5
Rudy C Tarumingkem, Dinamika Populasi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 280. 

http://www.wikipedia.com/Insecta
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Secara umum serangga dapat dibedakan berdasarkan habitatnya, yaitu 

di air, tanah, dan udara. Para ilmuwan berpendapat berbeda-beda tentang 

serangga, di antaranya adalah: 

1. Ruslan 

Serangga permukaan tanah merupakan kelompok serangga yang 

sebagian hidupnya berada di permukaan tanah, dalam proses 

kehidupannya tentu memiliki syarat. Keberadaan serangga permukaan 

tanah dalam tanah sangat tergantung pada ketersediaan energi dan sumber 

makanan untuk melangsungkan hidupnya.  

2. Borror  

Menyatakan banyak macam serangga tanah meluangkan sebagian 

atau seluruh hidup didalam tanah. Tanah tersebut memberikan serangga 

suatu pemukiman atau sarang, pertahanan, dan seringkali makanan. Tanah 

diterobos oleh serangga tanah lebih menjadi mengandung udara, dan tanah 

tersebut diperkaya oleh ekskresi dan tubuh-tubuh serangga yang mati. 

Serangga tanah memperbaiki sifat-sifat fisik tanah dan menambahkan 

kandungan bahan organiknya. 

Kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut entomologi. 

Serangga termasuk dalam kelas insekta (Subfilum Uniramida) yang dibagi 

lagi menjadi 29 ordo, antara lain Diptera (misalnya lalat), Coleoptera 

(misalnya kumbang),  Hymneoptera (misalnya semut, lebah, dan tabuhan), 

dan Lepidoptera (misalnya kupu-kupu dan ngengat). Kelompok Apterigota 

terdiri dari 4 ordo karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, 
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dan 25 ordo lainnya termasuk dalam kelompok Pterigota karena memiliki 

sayap. Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang 

sangat tinggi. Ukuran serangga relatif kecil dan pertama kali sukses 

berkolonisasi di bumi.
6
 

B. Morfologi Serangga 

Tubuh arthropoda primitif dapat dibedakan dalam tiga bagian, yaitu 

prostomium (bagian anterior/ depan dan tidak bersegmen), tubuh secara 

umum (bagian terbesar dan bersegmen), dan periprok (bagian posterior/ 

belakang tubuh dan tidak bersegmen). Sedangkan pada serangga terdapat tiga 

pengelompokan segmen, yaitu bagian caput atau kepala yang terdiri dari 6 

segmen, 3 segmen membentuk thorax,
7
 dan sisanya membentuk bagian 

abdomen.
8
 

Tiap ruas mempunyai 3 bagian yang jelas dapat dibedakan, yaitu 

bagian tergum
9
 yang letaknya di sebelah punggung (dorsal), tulang dada 

(sternum) di sebelah bawah badan (ventral) dan pleuron yang 

menghubungkan kedua bagian yang telah disebut di sisi kanan dan kiri 

tubuhnya (lateral). Dinding tubuh terdiri dari satu lapis sel dan di sebelah 

luarnya terletak lapisan kutikula yang dihasilkan oleh sel-sel dinding tubuh itu 

sendiri. 

                                                           
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga, (diakses, 5-3-2019)  

7
Adalah bagian tubuh hewan yang terletak antara kepala dan abdomen, dalam tubuh 

mamalia, toraks adalah bagian tubuh yang tersususn dari tulang dada, ruas tulang belakang, dan 

tulang rusuk. Toraks membentang dari leher hingga diafragma, dan tidak termasuk otot atas. 

Jantung dan paru-paru berada dalam rongga toraks, begitu juga banyak pembuluh darah. Organ 

dalam dilindungi olrh kurungan tulang rusuk dan tulang dada.  
8
Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan perut.  

9
Adalah bagian punggung dari segmen arthropoda selain kepala. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
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Kutikula (lapisan pelindung) ini kadang-kadang lemas dan halus, 

tetapi pada umumnya pada bagian-bagian tertentu mengeras dan membentuk 

lembaran (plate) yang disebut sklerit. Sedang garis-garis yang membatasi 

sklerit-sklerit disebut suture. Lembaran sklerit pada bagian tergum disebut 

tergit, ada pleuron disebut pleurit dan pada sternum disebut sternit. Lapisan 

kutikula tidak homogen sifatnya, tetapi terdiri dari 2 lapisan primer, yaitu 

endokutikula dan eksokutikula dan yang paling luar dilindungi oleh lapisan 

yang amat tipis yang disebut epikutikula. Lapisan endo dan eksokutikula 

tersusun dari bahan-bahan yang bersifat khitin, sedangkan epikutikula dari 

bahan-bahan yang nonkhitineus. Epikutikula merupakan lapisan yang kedap 

(impermeabel) terhadap air, dapat menjadi pelindung terhadap kekeringan, 

kelembaban yang tinggi dan infeksi.
10

 

1. Pembagian tubuh serangga 

a. Kepala  

Kepala serangga berbentuk kapsul. Batas antara segmen asli 

sudah tidak tampak lagi kecuali sutura post-oksipetal yang terdapat di 

belakang kepala. Kepala merupakan bangunan yang kuat yang 

dilengkapi dengan alat mulut, antena dan mata sedang bagian 

dalamnya berisi otak yang terlindung dengan baik. Bagian belakang 

kepala (posterior) dari permukaannya terdapat lubang yang disebut: 

foramen magnum. 

                                                           
10

Hadi, Biologi Insekta, 2-3. 
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Kepala dibentuk oleh 6 buah ruas badan yang paling depan 

yang kemudian menjadi satu, dimana beberapa segmen-segmennya 

berubah menjadi alat-alat yang penting yang berfungsi sebagai indera 

penglihatan, peraba dan pengecap. Bagian-bagian kepala yang 

mengalami pengerasan atau sklerotisasi disebut sklerit. Sklerit-sklerit 

ini dipisahkan satu sama lain oleh sutura yang tampak sebagai alur. 

Pada belakang kepala serangga (Valanga) pada bagian-bagian 

kepalanya jelas kelihatan dan mudah digunakan untuk mengenal 

morfologisnya.  

Kepala terdiri dari 7 ruas. Segmentasi pada kepala pada 

awalnya terdiri dari acron atau prostomium ditambah 6 ruas tubuh, 

yaitu: 

1. Ruas pertama yang disebut dengan ruas preantena (pada serangga 

dewasa tidak ada lagi) 

2. Ruas antena merupakan ruas kedua 

3. Ruas ketiga adalah labrum dan sistem syaraf simpatetik 

(stomodeum) 

4. Mandibula 

5. Maksila 

6. Labium.
11

 

Sungut adalah sepasang embelan beruas yang terletak di 

kepala, biasanya di antara atau di bawah mata majemuk. Sungut 

                                                           
11

Ibid., 3-6. 
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digunakan oleh serangga untuk menerima rangsangan dari 

lingkungan, fungsi utama sungut adalah untuk perasa dan bertindak 

sebagai organ pengecap, organ pembau dan organ pendengar 

(Suheriyanto, 2008). 

b. Alat mulut 

Alat mulut pada dasarnya terdiri dari 4 bagian, yaitu: labrum, 

mandibula, maxila, dan labium. Tetapi dari bermacam-macam jenis 

serangga, alat mulutnya mempunyai struktur dan bentuk yang 

bermacam-macam pula sesuai dengan cara memperoleh 

makanannya.
12

 

1. Alat mulut penggigit dan pengunyah 

Labrum (lm) di sini terdiri dari suatu lembaran yang 

menggantung bersendi pada clypeus.  

Mandibula (md) letaknya di belakang labrum. Alat ini 

merupakan sepasang alat yang kuat yang digunakan untuk 

mengunyah.  

Maxilla (mx) terletak di belakang mandibula, maxilla ada 

satu pasang. 

Labium (lb) terletak di bagian belakang dari alat mulut. 

2. Alat mulut pencucuk dan pengisap 

Pada homoptera alat mulut termodifikasi untuk mencucuk 

jaringan tanaman dan memindahkan cairan tanaman yang ada 

                                                           
12

Ibid., 7. 
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dalam jaringan tanaman ke dalam mulutnya. Labium beruas empat 

dan berfungsi sebagai sarung stilet. Pada saat stilet digunakan 

untuk menusuk jaringan, labium tidak ikut menusuk tetapi 

dibengkokkan. 

3. Alat mulut penjilat dan pengisap 

Tipe ini dikenal pada lalat rumah. Alat mulutnya menonjol 

ke bawah dari kepala dan membentuk probocis yang kuat. 

Probocis ini dapat dijulurkan dan ditarik kembali ke dalam kapsul 

kepalanya.  

4. Alat mulut pengisap 

Terdapat 2 tipe alat mulut: 

Mandibulata : disesuaikan untuk memotong atau menggigit dan 

mengunyah bahan makanan padat. Bentuk primitif dan terdapat 

pada ordo Thysanura, Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, 

Mecoptera, Odonata, Isoptera, Neuroptara, Plecoptera. 

Haustellata : disesuaikan untuk mengambil bahan makanan cair 

atau bahan makanan yang terlarut. Bagian alat mulut memanjang 

dan berbentuk seperti jarum yang disebut stilet. Terdapat pada 

ordo Thysanoptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera.
13

 

c. Antena  

Bagian antena terdiri dari scape (ruas I), pedisel (ruas II), dan 

flagellum (ruas III). 

                                                           
13

Ibid., 7-11. 
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Tipe antena: 

Annulated : Pertumbuhan terjadi dimulai pada bagian dasar 

flagelum.  

Segmented : Pertumbuhan terjadi dimulai pada ujung antena.
14

 

d. Mata  

Mata pada serangga terdiri dari mata majemuk (compound eyes) 

dan mata tunggal (ocelli). Mata tunggal pada belalang terletak di 

frons. Mata majemuk terdiri dari kelompok unit yang masing-masing 

tersusun dari sistem lensa dan sejumlah kecil sel sensori.
15

 

e. Toraks 

Toraks terbagi menjadi tiga segmen yang disebut segmen 

toraks depan (protoraks), segmen toraks tengah (mesotoraks) dan 

segmen toraks belakang (metatoraks). Pada serangga bersayap, sayap 

timbul pada segmen meso dan metatoraks, dan secara kolektif dua 

segmen ini disebut juga sebagai pterotoraks. Protoraks dihubungkan 

dengan kepala oleh leher atau serviks.
16

 

f. Sayap  

Sayap terdiri dari dua lapis tipis kutikula yang dihasilkan oleh 

sel epidermis yang segera hilang. Di antara kedua lipatan tersebut 

terdapat berbagai cabang tabung pernafasan (trakea). Tabung ini 

mengalami penebalan sehingga dari luar tampak seperti jari-jari 

sayap. Selain berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringan, juga 

                                                           
14

Ibid., 11-12. 
15

Ibid., 13. 
16

Ibid., 13 
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sebagai penguat sayap. Jari-jari sayap ini mempunyai pola yang tetap 

dan khas untuk setiap kelompok dan jenis tertentu dan dengan adanya 

sifat ini akan mempermudah dalam mendeterminasi serangga.
17

 

g. Penerbangan  

Pada kebanyakan serangga, urat-urat daging penerbangan 

primer adalah tidak langsung: otot-otot longitudinal dorsal, 

menyebabkan notum membungkuk, sehingga meninggikan tonjolan 

notum sayap dalam kaitannya dengan tonjolan pleura sayap, yang 

mengakibatkan penekanan sayap.
18

 

h. Tungkai/kaki 

Tungkai-tungkai toraks serangga berslerotisasi dan selanjutnya 

terbagi dalam sejumlah ruas. Secara khas terdapat enam ruas yang 

terdiri dari: koksa (cx) sebagai ruas dasar; trokanter (tr) terdiri satu 

ruas kecil (biasanya dua ruas) sesudah koksa; femur (fm), basanya 

ruas pertama yang panjang dari tungkai; tibia (tb, ruas kedua yang 

panjang; tarsus (tr), biasanya sederet ruas-ruas yang kecil di belakang 

tibia; dan pretarsus (ptar) terdiri dari kuku dan berbagai struktur 

serupa bantalan atau serupa seta pada ujung tarsus.
19

 

i. Abdomen  

Abdomen serangga terdiri atas 11 segmen. Lubang-lubang 

pernapasan disebut spirakel dan terletak di pleuron. Alat kelamin 

serangga terletak pada segmen abdomen ke 8 dan 9, di mana segmen-

                                                           
17

Ibid., 14. 
18

Ibid., 15. 
19

Ibid., 15-16. 
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segmen terletak pada segmen ini mempunyai kekhususan sebagai alat 

untuk kopulasi dan peletakan telur. 
20

 

2. Sistem pencernaan serangga 

Bentuk morfologi saluran pencernaan makanan berbeda-beda 

pada berbagai jenis serangga, sesuai cara makan dan cara hidup serangga. 

Serangga pengunyah misalnya, mempunyai saluran pencernaan makanan 

yang lebih sederhana daripada penghisap cairan. 

Saluran pencernaan pada serangga dibagi dalam tiga daerah utama 

yaitu: usus depan (foregut) atau stomodaeum yang berasal dari 

actodermal, dan usus tengah (midgut) atau mesenteron yang berasal dari 

endodermal, dan usus belakang (hindgut), yang berasal dari ectodermal. 

Biasanya usus terdapat di sepanjang tubuh dan dihubungkan dari bagian 

mulut sampai pada bagian anus, tapi ada beberapa serangga yang 

makanannya berupa cairan yang mengandung sedikit atau tidak dijumpai 

sisa makanan padat, hubungan antara bagian midgut dan hindgut 

berhenti.
21

 

3. Sistem syaraf 

Secara keseluruhan, jaringan syaraf mempunyai fungsi untuk 

menerima informasi dari keadaan sekeliling dan dari tubuh serangga itu 

sendiri dan mengumpulkan semua informasi yang didapat kemudian 

menginteraksikannya. Kemudian hasil integrasi disampaikan ke otot yang 

merupakan hasil reaksi serangga terhadap keterangan dari sekitarnya. 

                                                           
20
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21
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Jaringan syaraf dapat dibagi ke dalam jaringan syaraf pusat dan 

syaraf tepi. Jaringan syaraf pusat terdiri dari sepasang rantai syaraf yang 

terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Sedangkan syaraf tepi terdiri 

dari tiga macam sel syaraf, yaitu: sel syaraf indera yang berfungsi 

membawa implus dari alat indera, sel perantara yang membawa implus 

antara sel syaraf, dan sel syaraf motor membawa implus dari pusat 

integrasi ke otot.
22

 

4. Sistem otot 

Hubungan syaraf dan otot pada serangga berbeda dengan 

vertebrata. Pada seranga, syaraf akan menempel pada seluruh panjang sel 

otot, sehingga proses pengaktifan terdapat pada hampir seluruh otot.
23

 

C. Pembagian serangga 

1. Klasifikasi Serangga 

Klasifikasi serangga diperlukan agar jenis-jenis serangga yang 

demikian banyaknya dapat dibedakan. Pada umumnya spesies-spesies 

serangga dibedakan sesuai dengan kemiripan dalam penampakannya.  

Serangga atau insekta termasuk di dalam filum Arthropoda. 

Arthropoda terbagi menjadi 3 sub filum yaitu Tribolita, Mandibulata dan 

Chelicerata. Sub filum Mandibulata terbagi menjadi 6 kelas, salah satu 

diantaranya adalah kelas Insecta (Hexapoda). Sub filum Chelicerata 

terbagi menjadi 3 kelas, sedangkan sub filum Tribolata telah punah.
24
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24

Ibid., 126. 



30 
 

 
 

1. Ordo Orthoptera (Belalang, Belalang sembah, Jangkrik, Kecoa) 

Termasuk herbivora, namun hadir beberapa spesies predator. 

Tipe mulut dari ordo ini yaitu tipe pengunyah. Ciri khasnya yaitu 

sayap depan semakin keras dari sayap belakang. 

Ordo ini terbagi menjadi 6 sub ordo, yaitu Caelifera, Ensifera, 

Phasmatodea (Phasmida), Mantodea, Blattodea, dan 

Grylloblatodae.Pembagian kedalam sub ordo ini berdasarkan pada 

sifat antena, kaki, thorax dan ovipositornya. Ada yang mempunyai 

antena yang panjang dan ada yang pendek. Sifat kaki meliputi bentuk 

kaki belalang dan kaki depan, ruas tarsus kaki. Sifat thorax terutama 

bentuk dari prothorax dan protonumnya. Ovipositornya ada yang 

pendek dan ada yang panjang. 

Belalang dengan nama adalah jenis serangga herbivora dari 

subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki 

antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga 

memiliki ovipositor pendek.25 

2. Ordo Isoptera (rayap, laron) 

Ordo ini terbagi dalam 4 famili didasarkan pada sifat kepala 

dan sayap bagi Isoptera yang bersayap. Sedang prajuritnya 

berdasarkan bentuk kepala, kaki, sifat antena dan sifat 

mandibulanya.26 

                                                           
25

Ibid., 133. 
26

Ibid., 135 
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Rayap adalah serangga sosial anggota infraordo Isoptera, 

bagian dari Ordo Blattodea yang dikenal luas sebagai hama penting 

kehidupan manusia. Rayap bersarang di dan memakan kayu perbotan 

atau kerangga rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara 

ekonomi. 

3. Ordo Homoptera (Wereng, Kutu kebul, Aphis, Garengpung) 

Ukuran tubuh sangat kecil sampai besar. Yang bersayap 

mempunyai dua pasang, sayap depan seragam seperti selaput atau 

sedikit menebal, sayap belakang juga seperti membrane. Antena 

pendek seperti bulu keras atau lebih panjang berbentuk filiform. Alat 

mulut bentuk cucuk, muncul dari belakang kepala, tidak mempunyai 

cerci.  

Ordo ini terbagi menjadi 2 sub ordo, Auchenorrhyncha (15 

famili) dan Sternorrhyncha (17 famili). Sifat yang digunakan dalam 

pembagian ordo sub ke ordo adalah sifat antena, ruas tarsi, letak 

cucuk dan gerak serangga. Sedangkan sifat karakteristik yang 

digunakan dalam pembagian sub ordo Auchenorrhyncha ke famili 

adalah sifat ocelli, posisi antena, bentuk pronotum dan spinasi kaki. 

Sifat karakteristik yang digunakan dalam pembagian sub ordo 

Sternorrhyncha ke famili adalah jumlah ruas antena, jumlah ruas 

tarsus, struktur dan venasi sayap. Dari golongan kutu tanaman, 

pembagian ke famili didasarkan pada sifat-sifat serangga betinanya. 



32 
 

 
 

 Sub ordo Auchenorrhyncha, mempunyai tarsus yang beruas 3 

buah. Antena pendek dan bertipe setaceus.  

 Sub ordo Sternorrhyncha (kutu tanaman), tarsi beruas 1 atau 2 

buah, antena panjang bertipe filiform, jarang yang tidak 

berantena. Kebanyakan anggota sub ordo ini tidak aktif bahkan 

tidak berpindah-pindah tempat (menetap).
27

 

4. Ordo Diptera (nyamuk, lalat) 

Tubuh berukuran sangat kecil sampai sedang. Sayap 1 pasang 

yang merupakan sayap depan, sayap belakang mereduksi menjadi 

halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. 

Anggota ordo ini cukup besar, dikenal 80.000 spesies. Selain 

sebagai hama tanaman dikenal pula sebagai vektor penyakit manusia 

dan ternak. Ada juga yang berperan sebagai predator, parasit maupun 

polinator.
28

 

Nyamuk selalu digambarkan sebagai hewan penghisap darah, 

tapi pada kenyataannya tidak semua benar. Pada hakikatnya hanya 

nyamuk betina yang menghisap darah, sedangkan jantan tidak. 

Nyamuk adalah serangga yang tergolong dalam order Diptera; genera 

termasuk Anopheles, Culex,Psorophora, Ochlerotatus, Aedes, 

Sabethes, Wyeomyoa, Culiseta; dan Haemagoggus untuk jumlah 

keseluruhan sekitar 35 genera yang merangkum2.700 spesies. 

                                                           
27
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Lalat sering hidup di antara manusia dan sebagian jenis dapat 

menyebabkan penyakit yang serius. Lalat disebut penyebar penyakit 

yang sangat serius karena setiap lalat hinggap di suatu tempat, kurang 

lebih 125.000 kuman yang jatuh ke tempat tersebut. 

5. Ordo Hymenoptera (lebah, Tabuhan, Tawon, Semut) 

Memiliki ukuran tubuh sangat kecil hingga besar, bersayap 2 

pasang, seperti selaput, bervena sedikit, untuk yang berukuran sangat 

kecil hampir tidak mempunyai vena, sayap depan lebih besar dari 

sayap belakang, yang digunakan waktu terbang. Antenanya memiliki 

10 ruas atau lebih. Untuk betina mempunyai ovipositor yang 

berkembang baik, beberapa jenis ovipositornya bermodifikasi 

menjadi alat sengat untuk pertahanan diri. 

Anggota ordo ini banyak yang menguntungkan manusia karena 

sebagai parasit dan predator hama serta sebagai polinator. Ordo ini 

terbagi menjadi 2 sub ordo yang kemudian tiap sub ordo terbagi 

menjadi beberapa superfamili dan beberapa famili. Sifat-sifat 

karakteristik yang digunakan dalam identifikasi adalah venasi sayap, 

antena, abdomen, kaki dan sifat-sifat yang lain.
29

 

Pada kepala semut terdapat sepasang antena yang berfungsi untuk 

mendeteksi rangsangan kimia dan untuk berkomunikasi dengan semut 

lain dengan cara mengeluarkan hormon feromon (perangsang). 

                                                           
29
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Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan 

koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut 

per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut 

pejantan, dan ratu semut. Satu koloni dapat menguasai daerah yang 

luas untuk mendukung kehidupan mereka. 

Semua dan lebah masuk dalam suku atau familia apidae (ordo 

Hymenoptera: serangga bersayap selaput). Di dunia terdapat kira-kira 

20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali 

Antartika. 

6. Laba-laba 

Laba-laba adalah jenis hewan berbuku-buku (artropoda) 

deengan dua segmen tubuh, empat pasang kaki, tak bersayap, dan 

tidak memiliki mulut pengunyah.
30

 Binatang yang tersebar hampir 

sebagian besar ada di muka bumi, mulai dari hutan sampai di tempat 

mukim. Lebih dari 90% bangunan di dunia terdapat laba-laba di 

dalamnya, sehingga mayoritas dapat dipastikan mengenal laba-laba. 

2. Identifikasi Serangga 

a. Identifikasi Filum Arthopoda 

1. Tubuh beruas-ruas, terbagi menjadi 2 atau 3 bagian besar 

2. Mempunyai ala tambahan (antena, kaki, sayap berpasangan) 

3. Simetris bilateral 

4. Kaki beruas-ruas 

                                                           
30

https://id.wikipedia.org/wiki/laba-laba (diakses, 28-5-2019) 

https://id.wikipedia.org/wiki/laba-laba
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5. Mempunyai eksoskeleton yang secara periodik mengelupas dan 

diperbaharui selama pertumbuhan 

6. Alat pencernaan makanan berbentuk tabung, sepanjang tubuh 

dengan mulut di bagian anterior dan anus di posterior 

7. Saluran peredaran darah terbuka, ssaluran darah satu-satunya 

berbentuk tabung, letaknya di sebelah dorsal saluran pecernaan 

8. Rongga tubuh juga merupakan rongga darah atau haemocoele 

9. Susunan syaraf terdiri dari anteriorganglion atau otak yang terletak 

di atas saluran pencernaan; dua syaraf penghubung yang letaknya 

dari otak meluas ke sebelah ventral di sekeliling saluran 

pencernaan; dan beberapa pasang simpul syaraf yang terletak di 

bawah saluran pencernaan 

10. Sistem ekskresi tertutama oleh tabung Malpighi 

11. Saluran pernafasan berupa insang, trachea atau spirakulum.
31

 

b. Identifikasi kelas Insecta 

Tubuhnya terbagi menjadi ciput, thorax dan abdomen. 

Mempunyai sepasang antena, jarang yang tidak punya. Mempunyai 

tiga pasang kaki. Ada yang mempunyai sayap (Pterygota) dan ada 

yang tidak mempunyai sayap (Apterygota). Dasar identifikasi sub 

kelas Pterygota dan Apterygota adalah sayap, strukur thorax, alat 

tambahan, pada pregenital segmen dari abdomen dan 

metamorfosisnya. 

                                                           
31

Hadi, Biologi Insekta, 127-128. 
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Anggota sub kelas Apterygota ialah serangga primitif, 

berukuran kecil dan tidak bersayap sejak nenek moyangnya. 

Mempunyai alat tambahan yang berbentuk style di ruas pregenital 

abdomen. Metamorfosisnya sederhana (bertipe ametabola). 

Anggota sub kelas Pterygota umumnya bersayap. Adapula 

yang tidak bersayap tetapi tidak sejak nenek moyangnya, berbeda 

dengan Apterygota. Perbedaan ini dapat dilihat pada struktur 

thoraxnya. Pada Pterygota tiap pleural thorax terbagi menjadi 

episternum dan epimero oleh pleural suture, dinding tubuh sebelah 

dalam dikuatkan oleh furcase dan phragmata. Sedangkan pada 

Apterygota struktur demikian tidak ada. Pada Pterygota tidak 

mempunyai alat tambahan yang seperti style pada ruas pregenital 

abdomen. Metamorfosa sederhana sampai sempurna atau dengan 

perkataan lain tipe metamorfosisnya metabola. Tipe metabola masih 

dapat dibagi lagi menjadi paurometabola, hemimetabola dan 

holometabola.
32
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BAB III 

MACAM-MACAM SERANGGA DAN KONTEKS NARASINYA DALAM 

AL-QUR’AN 

 

Secara umum serangga yang disebutkan dalam al-Qur‟an ada 9 yaitu 

semut, lebah, laba-laba, lalat, nyamuk, kutu, belalang, rayap dan laron. Dalam 

bab ini akan dijelaskan macam-macam serangga dalam al-Qur‟an dan perspektif 

sains terhadapnya dan juga narasi al-Qur‟an tentang serangga baik itu sebagai 

perumpamaan maupun sebagai konteks penceritaan kekuasaan Allah.Kepentingan 

serangga dalam kehidupan manusia bukanlah terletak pada bilangannya yang 

hampir 75% dari seluruh spesies hewan. Akan tetapi serangga sangat berperan 

dalam ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara keseluruhannya.
1
 

Banyak ulama berpendapat apabila suatu permasalahan dibahas berulang 

kali dalam al-Qur‟an dan disebutkan dalam banyak ayat maka permasalahan 

tersebut merupakan permasalahan yang cukup penting. Sebaliknya, apabila suatu 

permasalahan dibahas dalam beberapa ayat saja maka permasalahan tersebut 

tidak begitu penting. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar maupun salah.
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
Mohd. Sukki Othman dan M. Y. Zulkifli bin Haji Mohd Yusoff, “perumpamaan 

Serangga dalam al-Qur‟an: Analisis „ijaz”, Jurnal Centre of Quranic Research International 

Journal (Juni 2012), 105. 
2
Asep Supriyanto, “Serangga dalam Al-Qur‟an KajianTafsirdenganHermeunetika 

Muhammad „Abid Al-Jabiri,” (Thesis, UIN SUKA, Yogyakarta, 2016), 25. 



38 
 

 
 

A. Macam-macam Serangga dalam Al-Qur’an dan Perspektif Sains 

terhadapnya 

Di dalam al-Qur‟an disebutkan beragam macam serangga. Paling tidak 

ada 9 serangga yag disebut oleh al-Qur‟an yaitu semut disebut 2x dalam surah 

an-Naml: 18-19, lebah disebut 2x dalam surah an-Nahl ayat 68-69, laba-laba 

disebut 1x dalam surah al-„Ankabūt ayat 41, lalat disebut 1x dalam surah al-

Hajj ayat 73, nyamuk disebut 1x dalam surah al-Bāqarah ayat 26, kutu disebut 

1x dalam surah al-A‟rāf ayat 133, belalang disebut 2x dalam surah al-A‟rāf 

ayat 133 dan surah al-Qamar ayat 7, rayap disebut 1x dalam surah Saba‟ ayat 

14, dan laron disebut 1x dalam surah al-Qāri‟ah ayat 4.  

1. Semut dalam surah an-Naml dengan kata kunci an-Nahl (النمل) 

Kata an-Naml dalam al-Qur‟an hanya disebutkan 2x dalam surah 

an-Naml ayat 18-19 yang mana pada ayat 19 disebutkan dlomirnya saja. 

Kata an-Naml disebut dalam konteks kisah cerita Nabi Sulaiman dan 

semut. 

                               

                  

                           

                    

      

“Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor 

semut,“Wahai semut-semut!masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar 

kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka 
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tidak menyadari. “Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena 

(mendengar) perkataan semut itu.Dan dia berdoa "Ya Tuhanku 

anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah 

Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku dan agar 

aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku 

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang 

saleh.”(QS. an-Naml: 18-19)
3
 

 

Semut merupakan salah satu hewan yang diabadikan dalam al-

Qur‟an dan bahkan digunakan untuk nama surah. Dalam surah tersebut 

disebutkan juga bahwa semut adalah hewan yang sempat berkomunikasi 

dengan Nabi Sulaiman. 

Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang anugerah yang 

diberikan kepada Nabi Sulaiman yakni ia dapat memahami bahasa 

binatang, yaitu semut. Yang mana pada saat itu ketika Nabi Sulaiman dan 

pasukannya melewati suatu lembah di daerah Syam, mereka bertemu 

dengan sekelompok semut. Ratu semut yang mengetahui kalau akan ada 

rombongan Nabi Sulaiman akan lewat, memerintahkan anggotanya untuk 

segera masuk ke dalam sarang mereka agar tidak terinjak oleh rombongan 

Sulaiman.
4
 

Jika dilihat dari perspektif sains dalam hal prilaku serangga, cerita 

semut dalam surah an-Naml ayat 18-19 ini relevan dengan prilaku semut 

dalam bersosial yaitu berkerja sama dan saling melindungi.  

 

 

                                                           
3
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: FATHAN, 2009), 378. 

4
M. Amir HM, Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam (Gowa: carabaca, 2013), 30-32. 
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2. Lebah dalam surah an-Nahl dengan kata kunci an-Nahl (النحل) 

Kata an-nahl ( النحلل) adalah bentuk jamak dari kata an-nahlah (  النحلل) 

yang berarti lebah.Kata ini terambil dari akar kata yang bermakna 

menganugerahkan. Lebah dalam al-Qur‟an disebut 2x dalam al-Qur‟an: 

                          

                              

                           

      

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di 

gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 

manusia".“kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi orang-orang yang berpikir.(QS. an-Nahl: 68-69)5 

 

Di surah an-Nahl ayat 68-69 ini, Allah menceritakan bagaimana Ia 

memberi perintah kepada makhluk kecil yang bernama lebah. Mulai dari 

bagaimana lebah itu membuat rumahnya, bagaimana ia makan dan apa saja 

yang dihasilkan olehnya yang dapat berguna untuk kepentingan manusia. 

Lebah yang dimaksud dalam surah an-Nahl ayat 68-69 adalah lebah madu 

yang menghisap nektar bunga untuk produksi madunya. 

Dalam sains, lebah madu dipimpin oleh ratu.Ratu dipelihara di 

dalam sekelompok besar khusus dan tidak hanya menerima lebih banyak 

                                                           
5
Departemen Agaman RI, Al-Qur’an, 274. 
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makanan tetapi makanan yang diperkaya oleh kandungan kelenjar 

hipopharing dalam kepala pekerja (royal jelly). Dan pernyataan al-Qur‟an 

dan sains relevan bahwa lebah merupakan serangga penghasil madu yang 

kaya akan manfaat.
6
 

3. Laba-laba dalam surah al-„Ankabūt dengan kata kunci al-„Ankabūt 

 (العنكبوت)

Al-„Ankabūt yang berarti laba-laba inidisebut 1x dalam al-Qur‟an 

dalam surah al-„Ankabūt ayat 41 menceritakan tentang perumpamaan 

orang kafir yang berlindung kepada berhala, serupa dengan laba-laba yang 

membuat rumah yang mana rumah tersebut sama sekali tidak 

melindunginya dari sengatan matahari dan juga hujan. 

                   

                           

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah 

adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya rumah 

yang paling lemah ialah rumah laba-laba,sekiranya mereka 

mengetahui.”(QS. al-„Ankabūt: 41)7 

 

Dalam surah ini Allah memberi perumpamaan bahwa orang yang 

berlindung kepada berhala seperti laba-laba yang mengambil perlindungan 

dengan rumahnya. Rumah laba-laba dipandang lemah oleh al-Qur‟an. 

Dalam hal ini mereka telah keliru dalam mengambil perlindungan. 

                                                           
6
Mochammad Hadi, et. al., Biologi Insekta Entomologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

98. 
7
Departemen Agama RI, al-Qur’an, 401. 
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Secara sains, jaring laba-laba dianggap memiliki kekuatan dan daya 

elastis yang luar biasa. Sejumlah ahli zoologi menilai bahwa benang laba-

laba lebih tahan lama dan elastis dibandingkan fiber terkuat buatan 

manusia. Namun, Allah justru menyebut sarang laba-laba adalah materi 

yang lemah dan rapuh.8 Jadi antara surah al-„Ankabūt ayat 41 ini dengan 

sains tidak relevan karena pernyataan al-Qur‟an dengan perspektif sains 

berlawanan. 

4. Lalat dalam surah al-Hajj dengan kata kunci az-Dzubāb ( الذباب ) 

Az-Dzubāb yang berarti lalat disebut 1x dalam al-Qur‟an dalam 

surah al-Hajj ayat 73 ada dalam konteks perumpamaan berhala yang orang 

kafir sembah itu tidak dapat menciptakan apapun bahkan hewan sekecil 

lalat. 

                      

                       

               

 “Wahai manusia!telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah! 

Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat 

menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. 

Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan 

dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang 

menyembah dan yang disembah.”(QS. al-Hajj: 73)9 

 

Allah memberikan perumpamaan bahwa berhala-berhala yang 

disembah oleh manusia, mereka tidak memiliki kemampuan apapun. Baik 

                                                           
8
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/kisahlabalabadantorehansejarahrisalah

islam(diakses, 15-08-2019)   
9
Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 341. 

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/kisahlabalabadantorehansejarahrisalahislam
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itu kemampuan merebut kembali apapun yang telah direbut oleh lalat 

ataupun membuat hewan yang kecil seperti lalat, meskipun mereka bersatu 

menciptakannya. Juga jika lalat merampas sesuatu dari mereka, maka 

mereka tidak mampu merebutnya kembali dari lalat tersebut.
10

 

Pernyataan Allah mengenai lalat dalam surah al-Hajj ayat 73 ini 

relevan dengan sains. Mengapa? Karena lalat dalam sains disebut sebagai 

serangga pembawa penyakit untuk manusia. Dan ketika lalat mengambil 

sesuatu dari manusia maka manusia tidak dapat mengambil kembali apa 

yang sudah direbut oleh lalat tersebut. 

5. Nyamuk dalam surah al-Bāqarah dengan kata kunci ba‟ūdoh (  بعوض ) 

Ba‟ūdoh yang berarti nyamuk disebut 1x dalam al-Qur‟an dalam 

surah al-Bāqarah ayat 26 dalam konteks perumpamaan baik itu kecil 

maupun besar dan orang-orang yang fasik selalu menganggap remeh akan 

hal ini.  

                          

                       

                         

       

 “Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk 

atau yang lebih kecil dari itu.Adapun orang-orang yang beriman, mereka 

tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, 

"Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?." dengan (perumpamaan) 

itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) 

                                                           
10

Muhammad Rifki, “Matsal Serangga dalam Al-Qur‟an studi kritis Tafsir Kementrian 

Agama,”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 63. 
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orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan 

dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik”.(QS. al-Bāqarah: 

26)11 

 

Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan dengan seekor 

nyamuk. Allah pun menyebutkan bahwa perumpamaan seperti ini tidak 

akan berdampak apapun bagi orang yang ingkar, namun sebaliknya 

perumpamaan ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi orang 

yang benar-benar beriman kepada-Nya.12 

Pernyataan Allah Allah tentang nyamuk dalam surah al-Bāqarah 

ayat 26 ini tidak relevan dengan perspektif sains. 

6. Kutu dalam surah al-A‟rāf dengan kata kunci al-Qummal ( القمل ) 

Al-Qummal yang berarti kutu disebut 1x dalam al-Qur‟an surah al-

A‟rāf ayat 133 ini menceritakan tentang bencana yang diterima kaum 

Fir‟aun ketika mereka tidak mempercayai bahwa mukjizat Nabi Musa itu 

adalah dari Allah. 

                            

                    

                 

 “Dan mereka berkata(kepada Musa), "Bukti apa pun yang engkau bawa 

kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman 

kepadamu.”Maka Kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, 

katak dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti 

yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah 

kaum yang berdosa”.(QS. al-A‟rāf: 132-133)13 

                                                           
11

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 5.  
12

Muhammad Rifki, “Matsal Serangga dalam Al-Qur‟an,” 78. 
13

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 166. 
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Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah Fir‟aun dan kaumnya 

yang meremehkan kuasa Allah berupa bencana yang menimpa mereka. 

Bahkan mereka menantang Nabi Musa kemudian Allah menjawab 

tantangan mereka dengan mengirim bencana seperti, angin taufan, 

belalang, kutu katak dan darah. Kutu yang dimaksud dalam surah al-A‟rāf 

ayat 133 ini yaitu kutu yang memakan tanaman yang sudah susah payah 

mereka tanam karena pada saat itu bencana datang bertubi-tubi.
14

 

Dan pernyataan al-Qur‟an ini relevan dengan kutu perspektif sains 

yang mana kutu dalam perspektif sains ini tidak aktif dan tidak berpindah-

pindah tempat sehingga mereka memakan apapun yang ada di sekitar 

mereka. 

7. Belalang dalam surah al-A‟rāf dan al-Qamar dengan kata kunci al-Jarāda 

  (جراد) dan Jarādun (الجراد)

Belalang merupakan hewan yang banyak ditemukan di area 

perkebunan dan juga sawah. Dan belalang disebut 2x dalam al-Qur‟an, 

yaitu dalam kisah Nabi Musa di surah al-A‟rāf ayat 133 dan di surah al-

Qamar ayat 7. 

                    

                 

 “Maka Kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, katak dan 

darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti yang jelas, 

                                                           
14

www.google.com/etheses.uin-malang.ac.id/kajiankutudalamal-qur‟anbab2 (diakses, 17-

08-2019) 

http://www.google.com/etheses.uin-malang.ac.id/kajiankutudalamal-qur'anbab2
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tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang 

berdosa”.(QS. al-A‟rāf:133)15 

 

 Ayat ini menceritakan kisah yang sama dengan kutu. Yang sama-

sama dikirim oleh Allah kepada Fir‟aun dan kaumnya, yaitu belalang. 

Pernyataan belalang dalam surah al-A‟rāf ayat 133 ini relevan dengan 

sains, belalangnya sama-sama belalang herbivora yang merusak tanaman. 

Karena pada saat itu kaum Fir‟aun sedang bercocok tanam dan tanaman 

mereka bagus sehingga mereka sangat bahagia.Pada saat itulah Allah 

mengirimkan belalang untuk merusak tanaman mereka.16 

Dalam surah al-Qamar: 7, belalang Allah gambarkan seperti 

bangkitnya manusia pada hari kiamat. 

                      

 “Pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, 

seakan-akan mereka belalang yang beterbangan”.(QS. al-Qamar: 7)17 

 

Dikutip dari buku „Tafsir Ilmi‟ (2012), ayat ini menggambarkan 

kondisi pada hari kebangkitan yang dikiaskan seperti belalang yang 

beterbangan.Seperti diketahui, belalang menanamkan telurnya di tanah 

berpasir. Belalang betina akan menggali lubang sedalam 10-15 cm, dan 

tiap belalang bisa menghasilkan 90-160 telur. Dalam kurun 10-45 hari, 

tergantung suhu tanah telur itu akan menetas dan menjadi anak belalang. 

Mereka keluar bersama-sama dan jumlahnya bisa mencapai 40-80 juta 

                                                           
15

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 166.  
16

Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, TafsirMuyassar; Memahami al-Qur’an dengan 

Terjemahan dan penafsiran paling mudah,jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2016)496-497. 
17

Departemen Agama RI,Al-Qur’an, 529.  
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ekor per kilometer persegi.Dan kehidupan belalang ini yang dijadikan 

gambaran tentang kondisi makhluk ketika dibangkitkan dan dimunculkan 

ke permukaan tanah.18 

8. Rayap dalam surah Saba‟ dengan kata kunci dābbah (  داب ) 

Dābbah yang berarti rayap sering kira jumpai pada bangunan tua yang 

berbahan dasar kayu. Rayap dalam al-Qur‟an disebut 1x dalam al-Qur‟an 

surah Saba‟ ayat 14: 

                         

                              

         

“Maka ketika Kami telah menetapkan kematian atasnya (Sulaiman), tidak 

ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap 

yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, tahulah jin 

itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentu mereka 

tetap tidak dalam siksa yang menghinakan.”(QS. Saba‟: 14)19 

 

Allah menceritakan bahwa sekuat apapun dan sepandai apapun 

manusia, ia tidak akan mampu melawan takdir terutama ajal. Ketika 

memang sudah waktunya, manusia tidak akan mampu memajukannya 

ataupun memudarkannya meskipun hanya satu detik saja. Selain itu, tidak 

ada yang mengetahui ajal seseorang (meskipun dari golongan Jin 

sekalipun) kecuali bagi makhluk Allah yang telah ditentukan oleh-Nya. 

Dalam ayat ini Jin pun kaget dan ia baru tahu bahwa Sulaiman telah 

                                                           
18

https://www.google.com/kehidupan-belalang-dalam-alquran-dan-sains-dari-mukjizat-

nabi-musa-hingga-gambaran-hari-kebangkitan (diakses, 15-08-2019) 
19

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 429. 

https://www.google.com/kehidupan-belalang-dalam-alquran-dan-sains-dari-mukjizat-nabi-musa-hingga-gambaran-hari-kebangkitan
https://www.google.com/kehidupan-belalang-dalam-alquran-dan-sains-dari-mukjizat-nabi-musa-hingga-gambaran-hari-kebangkitan
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meninggal ketika Sulaiman roboh karena tongkatnya digerogoti oleh 

rayap.20 

Jika kita melihat rayap menurut sains, rayap dikenal sebagai 

serangga pemakan kayu dan rayap adalah perusak bangunan yang terbuat 

dari kayu. Sehingga rayap dalam al-Qur‟an surah Saba ayat 14 dengan 

perspektif sains relevan yaitu sama-sama rayap pemakan kayu dan 

mengakibatkan kayu tersebut lapuk dan bisa patah.21 

9. Laron dalam surah al-Qāri‟ah dengan kata kunci al-Farasy (الفراش ) 

Al-Farasy yang berarti laron disebut 1x dalam al-Qur‟an surah al-

Qāri‟ah ayat 4. Di sini dijelaskan bahwa kelak gambaran manusia ketika 

datang hari kiamat sama seperti laron yang terbang. 

                 

“Pada hari itu manusia seperti laron yang betebaran.”(QS. al-Qāri‟ah: 

4)22 

 

Allah menceritakan gambaran umat manusia pada hari kiamat 

selayaknya hewan laron yang mudah terombang-ambing dan tidak 

mempunyai tujuan. 

Dalam sains, laron adalah binatang malam yang berterbangan 

saling bertabrakan, tidak tahu kemana mau pergi. Ketika api dinyalakan, 

laron akan saling bertabrakan dan menjatuhkan diri ke dalam api karena 

tidak mampu melihat dengan jelas. Begitupun kondisi umat manusia yang 

                                                           
20

M. Amir HM, Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam (Gowa: carabaca, 2013), 44-45. 
21

Mochammad Hadi, Biologi Insekta, 135. 
22

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 600. 
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kehilangan akal ketika hari kiamat tiba, mereka akan lari kesana kemari 

dan tidak memperdulikan orang di sekitarnya bahkan sanak familinya 

sekalipun. Yang mereka perdulikan hanyalah mencari perlindungan untuk 

dirinya sendiri.23 

B. Asbab An-Nuzul Ayat-ayat tentang Serangga 

Mengetahui latar belakang turunnya sebuah ayat hendak ditafsirkan 

maknanya merupakan hal yang sangat penting agar terhindar dari kesalahan 

daam menafsirkan ayat tersebut. Manna‟ Khalil Al-Qattan dalam kitab studi 

ilmu-ilmu al-Qur‟an menyebutkan, mengetahui Asbāb al-Nuzūl adalah cara 

terbaik untuk memahami makna al-Qur‟an dan menyingkap kesamaran yang 

tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui 

latar belakang turunnya ayat. Asbāb al-Nuzūl adalah ilmu yang mempelajari 

latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat yang diturunkan.
24

 

Dari sebelas ayat yang berbicara tentang serangga hanya satu yang 

memiliki Asbāb al-Nuzūl yaitu pada surah al-Bāqarah ayat 26 yang berbicara 

soal nyamuk. Ayat tersebut turun dilatar belakangi tentang perkataan orang 

munafik saat Allah membuat perumpamaan pada ayat 17 dan 19. Orang 

tersebut berkata: “Mungkinkah Allah membuat perumpamaan seperti 

itu?”(HR. Ibnu Jarir).
25

 Sedangkan menurut Ibnu Abbas, ayat ini 

berhubungan dengan pernyataan orang Yahudi atas tuduhan bahwa 

                                                           
23

https://rumaysho.com/faedah-surat-al-qoriah-kejadian-mengerikan-di-hari-kiamat.html 

(diakses 15-08-2019) 
24

Asep Supriyanto, “Serangga dalam Al-Qur‟an (Kajian Tafsir dengan Heurmenetika 

Muhammad „Abid Al-Jabiri), (Master Thesis UIN SUNAN KALIJAGA , Yogyakarta, 2016), h. 

53. 
25

Departemen Agama, Al-Qur’an, 6.  

https://rumaysho.com/faedah-surat-al-qoriah-kejadian-mengerikan-di-hari-kiamat.html
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perumpamaan yang terdapat dalam al-Qur‟an tidak memiliki nilai yang 

berarti. Hal ini disebabkan di dalamnya Allah merumpamakan binatang yang 

kecil lagi hina, seperti lalat, laba-laba dan nyamuk. Namun seandainya 

mereka mngetahui mereka akan mengatakan bahwa perumpamaan itu tepat 

dan benar.
26

 

C. Narasi Al-Qur’an Tentang Serangga 

Narasi al-Qur‟an tentang serangga itu beragam.Dan beberapa di antaranya 

dinarasikan dengan serangga.Serangga-serangga dalam konteks narasi ini ada 

yang sebagai perumpamaan misalnya laba-laba, nyamuk, lalat, dan laron.Juga 

ada serangga yang Allah narasikan sebagai konteks cerita. Dalam sub bab ini 

kita akan membahas perumpamaan serangga dan konteks cerita serangga.  

1. Serangga sebagai perumpamaan 

Serangga sebagai perumpamaan dalam al-Qur‟an paling tidak ada 

4 jenis serangga yaitu laba-laba dalam surah al-„Ankabūt ayat 41, lalat 

dalam surah al-Hajj ayat 73, nyamuk dalam surah al-Bāqarah ayat 26, dan 

laron dalam surah al-Qāri‟ah ayat 4. 

Perumpamaan merupakan gaya bahasa yang dapat menampilkan 

pesan yang berbekas pada hati sanubari. Muhammad Mahmud Hujazi 

menyatakan bahwa bentuk perumpamaan yang rumit merupakan inti 

sebuah kalimat yang sangat berdampak bagi jiwa yang berbekas bagi 

akal.Oleh karena itu, Allah membuat perumpamaan bagi manusia, bukan 

                                                           
26

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid I, (Yogyakarta: PT Bakti Wakaf, 

1990), h. 80. 
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binatang atau makhluk lainnya agar manusia dapat memikirkan dan 

memahami rahasia serta isyarat yang terkandung di dalamnya.27 

a. Perumpamaan laba-laba yang membuat rumah 

Laba-laba dalam surah al-„Ankabūt ini sebagai perumpamaan 

tentang orang-orang kafir yang mengambil perlindungan kepada 

berhala yang sejatinya sama sekali tidak dapat melindungi mereka itu 

sama seperti laba-laba yang membuat rumah yang tidak bisa 

digunakan untuk berlindung dari hujan dan terik matahari. 

Manusia harus selalu mengingat pesan yang Allah sampaikan 

melalui ayat berikut: 

                   

                        

    

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah 

adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya 

rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba,sekiranya mereka 

mengetahui.”(QS. al-„Ankabūt: 41)28 

Ayat ini menjelaskan tetang perumpamaan bahwa serapuh-

rapuhnya sandaran atau selemah-lemahnya pertolongan adalah 

menjadikan selain Allah sebagai sandaran hidup atau pelindungnya. 

Seseorang yang menyandarkan hidupnya kepada harta, prestasi, 

popularitas, pangkat, jabatan dan kedudukan. Maka semua itu adalah 

                                                           
27

https://www.google.com/syaid14.wordpress.com/kaidahtentangperumpamaandalamal-

Qur‟an (diakses, 17-08-2019) 
28

Departemen Agama RI, al-Qur’an,401. 
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sandaran yang rapuh, rapuh dan rapuh. Begitu banyak manusia stress, 

putus asa, kecewa bahkan nekat mengakhiri hidup karena sandaran 

yang dikejarnya tidak kunjung datang, bila didapatkan, sifatnya hanya 

sementara tidak bersifat abadi, bahkan terkadang sandaran itulah yang 

menjadi awal kehinaan baginya di dunia dan di akhirat.
29

 

Dalam tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, mengartikan 

surat al-„Ankabūt ayat 41 sebagai perumpamaan kaum musyrikin. 

Mereka menjadikan dengan sungguh-sungguh berhala sebagai 

pelindung selain Allah diperumpamakan seperti laba-laba yang 

membuat rumah dengan susah payah untuk melindungi diriya 

sendiri. Pada rumah laba-laba, rumah itu tidak melindungi 

penghuninya sama sekali dari hujan, panas, angin, dan lain-lain.
30

 

b. Perumpamaan penciptaan lalat 

Lalat yang disebut dalam surah al-Hajj ayat 73 ini menyebutkan 

perumpamaan penciptaan lalat. Lalat ketika merampas sesuatu dari 

manusia, manusia itu tidak akan mampu mengambil kembali sesuatu 

yang direbut oleh lalat tersebut, misalnya kesehatan. 

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa lalat diciptakan kalau 

banyak mudharatnya dan al-Qur‟an menjawab pertanyaan kita. 

                                                           
29

https://www.google.com/keistimewaanjaringlaba-labadalamal-Qur‟andansains (diakses, 

17-08-2019) 
30

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 83. 
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 “Wahai manusia! telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah! 

Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat 

menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu 

menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, 

mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama 

lemahnya yang menyembah dan yang disembah.”(QS. al-Hajj: 73)
31

 

 

Ayat ini menyebutkan proses pencernaan dan penyebaran bakteri, 

serta proses perubahan zat kimia pada makanan yang sangat cepat. 

Dan Al-Qur‟an menjelaskan hal ini dalam firman Allah SWT, “Dan 

jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat 

merebutnya kembali dari lalat itu.” 

Makna dari “tidak dapat merebutnya kembali” adalah tidak 

mampu mengembalikan makanan kepada seperti semula karena 

terjadi rentetan perubahan kimia melalui enzim yang meluluhkan zat 

kimia makanan. Juga merubah komponen makanan yang lengkap 

menjadi komponen biasa.
32

 

Ini adalah bukti nyata bagi orang yang menginginkan kebenaran 

mutlak terhadap zat Allah SWT. Sebagaimana yang dituturkan oleh 

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya: 

                                                           
31

Departemen Agama RI,Al-Qur’an,  341. 
32
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ْ»قَالَْ َوَسلَّمَْ َعَلي هِْ اللُْ َصلَّى اللَّهِْ َرُسولَْ َأنَّْ َعن هُْ اللَّهُْ َرِضي ُهَري  رَةَْ َأِبْ َعنْ   َوَقعَْ ِإَذا:

هُْ َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِْ ِفْ الذُّبَابُْ هُْ ُثَّ ، ُكلَّهُْ فَ ل يَ غ ِمس   َوِفْ ِشَفاًء، َجَناَحي هِْ َأَحدِْ ِفْ فَِإنَّْ ، لَِيط َرح 

 «َداءًْ اآلَخرِْ

“Jika lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian maka 

celupkanlah, kemudian ambillah kembali. Karena pada salah satu 

sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat 

obat.” (HR. Bukhari).
33

 

Berdasarkan penjelasan di atas, al-Qur‟an mengandung 

kemukjizatan ilmu pengetahuan lain yang tercermin pada ikatan 

jaringan komponen tubuh yang terdapat pada hewan sejenis lalat ini 

yang banyak disepelekan orang. Di sini jelas bahwa hanya Allah yang 

wajib kita sembah dan kita wajib meninggalkan kesyirikan yang biasa 

dilakukan oleh penyembah berhala. 

c. Perumpamaan Penyebutan Nyamuk  

Nyamuk memang hewan yang kecil, tapi menurut sains dan al-

Qur‟an nyamuk penuh dengan keajaiban. Allah membuat 

perumpamaan nyamuk dalam al-Qur‟an surah al-Bāqarah ayat 26. 

Allah menyebutkan bahwa perumpamaan ini banyak menyesatkan 

orang-orang yang fasik dan juga memberikan petunjuk kepapa orang-

orang yang beriman. 

                     

                      

                                                           
33

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Badaul Kholqi, bab idzā waqa’a adz-dzubāb fi 

al-inā’, j. 2 no.3165 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 426. 
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“Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor 

nyamuk atau yang lebih kecil dari itu.Adapun orang-orang yang 

beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi 

mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan 

ini?." dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya 

sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. 

Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain 

orang-orang fasik”.(QS. al-Bāqarah: 26)34 

 

Dari Sahl bin Sa‟ad berkata, Rasulullah SAW pernah 

bersabda, “seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk 

di sisi Allah. Niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia 

itu kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air.”(HR. Tirmidzi) 

Al-Qur‟an dan hadits menunjukkan betapa pentingnya seekor 

nyamuk sehingga dijadikan sebagai suatu perumpamaan. Sains 

modern mengungkap banyak hal tentang nyamuk yang hampir-

hampir tidak bisa dipercaya oleh nalar manusia. 

Nyamuk memiliki radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. 

Dan dengan radar itu, nyamuk mendeteksi objek dengan merasakan 

suhu yang dirasakan objek tersebut. Nyamuk tidak dapat melihat 

bentuk dan warna. Nyamuk memiliki organ yang dapat mengencerkan 

darah yang dihisap dari manusia dan darah tersebut dapat mengalir 

melalui sungutnya yang halus. 

                                                           
34

Departemen Agama RI, al-Qur’an, 5. 
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Ayat di atas menyatakan bahwa nyamuk memiliki sesuatu “di 

atasnya” yang menyerupai sesuatu yang dimiliki oleh manusia, dalam 

hal ini diumpamakan sebagai “orang-orang yang beriman”. Karena di 

sini Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang 

kafir, di mana orang-orang beriman yakin bahwa itu benar dari Allah, 

sedangkan orang-orang kafir meragukan dan mempertanyakan hal itu. 

“Sesuatu yang berada di atas nyamuk” yaitu antena yang memiliki sel 

sensorik sebagaimana yang dimiliki manusia.Yang dimiliki manusia 

yaitu akal untuk berfikir bahwa segala sesuatu itu terjadi karena 

kehendak Allah. Orang-orang beriman akan menganggap 

perumpamaan ini sebagai petunjuk dari Allah. Dan orang-orang kafir 

mengingkarinya.35 

d. Perumpamaan laron yang beterbangan 

Perumpamaan laron dalam surah al-Qāri‟ah ayat 4 ini 

menggambarkan kondisi manusia ketika hari kiamat telah tiba. 

Ketika hari kiamat tiba, manusia tidak akan sempat memikirkan 

untuk menolong keluarganya bahkan mereka pun tidak dapat 

menolong dirinya sendiri, mereka akan lari tak tentu arah, saling 

bertabrakan, bahkan menginjak-injak yang lain untuk berlari 

menyelamatkan diri. Keadaan manusia yang seperti ini disebut di 

beberapa ayat. 

                 

                                                           
35

Shalih bin Muhammad, Tafsir Muyassar, jilid 1, 14-15. 
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“Pada hari itu manusia seperti laron yang betebaran.”(al-Qāri‟ah: 

4)36 

 

Hari kiamat adalah hari di mana manusia keluar dari kubur 

dan berkelana seperti laron yang bertebaran. Karena kengerian 

manusia yang hidup ketika terjadinya hari kiamat, maka mereka akan 

bercerai-berai kebingungan dan tidak mengerti apa yang seharusnya 

mereka perbuat, dan tidak mengetahui apa yang mereka inginkan.37 

Allah juga menjelaskan dalam ayat lain:  

                      

 “Pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, 

seakan-akan mereka belalang yang beterbangan”.(QS. al-Qamar: 7)38 

 

Di hari kebangkitan, semua makhluk melewati banyak keadaan 

dan manusia berlarian seperti belalang yang berterbangan. Saling 

bertumpukan dan tidak memperdulikan yang lain karena mereka 

kebingungan sampai mereka dipanggil untuk dihisab.39 

D. Serangga dalam Konteks Cerita 

Ada 5 jenis serangga yang Allah gunakan untuk dalam menceritakan 

kekuasaan-Nya yaitu semut dalam surah an-Naml ayat 18-19, lebah dalam 

surah an-Nahl ayat 68-69, rayap dalam surah Saba‟ ayat 14, belalang dalam 

surah al-A‟rāf ayat 133, dan kutu dalam surah al-A‟rāf ayat 133. 

 

                                                           
36

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 600. 
37

Shalih bin Muhammad, Tafsir Muyassar,jilid 2, 949. 
38

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 529. 
39

Shalih bin Muhammad , Tafsir Muyassar,jilid 2,  716. 
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1. Semut dalam kisah Nabi Sulaiman 

Nabi Sulaiman adalah Nabi yang bisa berkomunikasi dengan 

serangga, salah satunya yaitu semut. Dalam surah an-Naml ayat-18-19 

diceritakan ketika Nabi Sulaiman dan semut: 

                           

                 

                        

                     

              

“Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor 

semut,“Wahai semut-semut! masuklah ke dalam sarang-sarangmu, 

agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, 

sedangkan mereka tidak menyadari. “Maka dia (Sulaiman) tersenyum 

lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.Dan dia berdoa 

"Ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri 

nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 

dua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau 

ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan 

hamba-hamba-Mu yang saleh.”(QS. an-Naml: 18-19)
40

 

 

Semut disebut dalam kisah Nabi Sulaiman, yang mana ketika itu 

Nabi Sulaiman tengah berada dalam perjalanan bersama pasukannya 

menuju daerah Thaif. Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati 

sebuah lembah dan di situ ada banyak sarang semut. Dan ketika 

seekor semut melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman 

akan melewati mereka, seekor semut yang diduga sebagai ratu semut 

                                                           
40

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 378. 
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tersebut memerintahkan anggotanya untuk masuk ke dalam sarang 

mereka agar tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman.  

Ratu semut berkata pada anggota semut yang lain, “Wahai semut-

semut! masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak 

oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak 

menyadari." (QS. an-Naml: 18). 

Nabi Sulaiman yang mendengar perintah ratu semut kepada 

anggotanya pun tertawa mendengar ucapan pemimpin semut 

tersebutsetelah itu ia pun mengucapkan syukur kepada Allah karena 

diberi keistimewaan sehingga ia dapat memahami ketakutan para 

semut. Dan beliau berdo‟a kepada Allah: “Ya Tuhanku 

anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang 

telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku 

dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan 

masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-

hamba-Mu yang saleh.”(QS. an-Naml: 19) 

Kemudian Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk berhenti. 

Para pasukan yang tidak mengerti maksudnya bertanya-tanya dan 

Nabi Sulaiman menjelaskan kepada pasukannya apa yang ia dengar 
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dari dari raja semut dan pasukannya. Akhirnya mereka mencari jalan 

lain untuk melanjutkan perjalan mereka hingga sampai tujuan.
41

 

2. Lebah madu dalam al-Qur‟an 

Lebah di al-Qur‟an yang disebut dalam surah an-Nahl ayat 68-69 

ini menceritakan tentang kuasa Allah memerintahkan serangga seperti 

lebah yang mampu menghasilkan madu yang memiliki banyak 

manfaat salah satunya untuk pengobatan. 

                          

                            

                          

         

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang-

sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-

tempat yang dibikin manusia".“kemudian makanlah dari segala 

(macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah 

dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) 

yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 

yang berpikir.(QS. an-Nahl: 68, 69)
42

 

 

Allah menceritakan bagaimana Ia memberi perintah kepada 

makhluk kecil yang bernama lebah. Mulai dari bagaimana lebah itu 

membuat rumahnya, bagaimana ia makan dan apa saja yang 

dihasilkan olehnya yang dapat berguna untuk kepentingan manusia.   

                                                           
41

Shalih bin Muhammad, Tafsir Muyassar,jilid 2, 223-224. 
42

Departemen Agama RI, al-Qur’an, 274. 
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Lebah memilih tempat baik dan menghasilkan madu. Di sini 

dijelaskan bahwa bahan yang dapat dijadikan obat penyembuh bagi 

manusia adalah bahan yang keluar dari perut lebah dengan 

bermacam-macam warnanya.
43

 

3. Rayap dalam kisah kematian Nabi Sulaiman 

Rayap disebutkan dalam al-Qur‟an dalam konteks penceritaan 

tetang kematian Nabi Sulaiman yang mana rayap memakan tongkat 

Nabi Sulaiman dan beliau tersungkur karena tongkatnya patah. 

Sebagaimana disebut dalam al-Qur‟an surah Saba‟ ayat 14: 

                         

                              

         

 “Maka ketika Kami telah menetapkan kematian atasnya (Sulaiman), 

tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali 

rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, 

tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib 

tentu mereka tetap tidak dalam siksa yang menghinakan.”(QS. saba‟: 

14)44 

 

Allah merekam kematian Nabi Sulaiman dalam al-Qur‟an secara 

mendetail. Kepergian raja agung tersebut benar-benar tidak diketahui 

oleh jin yang saat itu sedang menjalankan tugas berat. Nabi Sulaiman 

wafat dalam keadaan duduk bertopang di atas tongkatnya dan tak satu 

pun yang tahu bahwa utusan agung itu sudah meninggal.Akhirnya, 

                                                           
43

Shalih bin Muhammad, Tafsir Muyassar, jilid 2, 834-835. 
44

Departemen Agama RI, al-Qur’an, 429. 
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tongkat Nabi Sulaiman digerogoti rayap, hingga rapuh dan patah. 

Otomatis, ia pun jatuh tersungkur. Saat itulah jin baru sadar bahwa 

Nabi Sulaiman sejatinya sudah lama meninggal. Seandainya makhluk 

itu tahu akan hal itu, mereka pasti tidak sudi mengerjakan tugas berat 

yang dibebankan oleh Nabi Sulaiman. Sebagai hewan pemakan kayu, 

memang inilah misi keberadaan rayap. 

Mengetahui sosok yang ditakuti sudah wafat, jin gembira bukan 

kepalang. Ia tak henti-hentinya berterimakasih kepada rayap, sebab 

binatang kecil itulah yang menunjukkan meninggalnya utusan yang 

bijaksana itu. Nabi Sulaiman meninggal dalam usia dua ratus lima 

puluh tahun. Kepergiannya membuat keutuhan dinasti Bani Israil 

terkoyak.45 

e. Belalang dan kutu dalam kisah Nabi Musa 

Kisah belalang dan kutu dalam surah al-A‟rāf ayat 133 yaitu 

tentang nasehat Nabi Musa kepada Fir‟aun dan kaumnya yang 

meremehkan peringatan dari Allah yang tersampaikan lewat Nabi 

Musa untuk beriman hanya kepada Allah. 

Sudah menjadi kebiasaan bahwa orang yang memberi nasehat dan 

nasehatnya tidak berpengaruh, maka orang yang menasehati akan 

berpaling dan mengatakan kata-kata lain yang berisi nasehat juga. 

                                                           
45

Muhammad Rajab dan Ibrahim Yusuf Nashir, Kisah-kisah Mengagumkan dalam al-

Qur’an, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 172. 
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 “Maka Kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, katak  

dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti 

yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka 

adalah kaum yang berdosa”.(QS. al-A‟rāf:133)46 

 

Allah memberitahu Musa untuk memberi peringatan kepada 

Fir‟aun bahwa Allah akan mengirim belalang ke seluruh Mesir. 

Belalang-belalang itu akan memakan habis tanaman dan pohon yang 

masih selamat dari air bah, dan akan memenuhi istana Fir‟aun dan 

rumah-rumah pegawainya, bahkan seluruh rumah orang-orang Mesir. 

Namun Fir‟aun mengabaikan peringatan Musa, kemudian Allah 

mengirimkan belalang-belalang itu hingga menutupi seluruh 

permukaan bumi Mesir dan memakan semua yang ada. 

Bahkan Allah juga menceritakan bagaimana saat itu keadaan kaum 

Fir‟aun yang mana mereka kehilangan segalanya karena 

kesombongan mereka. 

Kemudian setelah Allah mengirimkan belalang, Allah juga 

mengirimkan kutu. Kutu merupakan salah satu serangga yang 

mengganggu kehidupan manusia.Hubungan kutu dengan manusia 

sangan dekat.Kutu tidak dapat hidup tanpa adanya manusia yang 

memakai pakaian.Panas tubuh manusia menjadi salah satu unsur 

habitat dan darah manusialah makanannya. 

                                                           
46

Departemen Agama RI, AL-Qur’an, 166. 
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Dalam surah al-A‟rāf ayat 133 Allah mengirimkan balalang dan 

kutu kepada kaum Fir‟aun agar mereka memperhatikan kebersihan 

baik itu pakaian maupun tempat tidur mereka.47 

 

                                                           
47

Shalih bin Muhammad, Tafsir Muyassar, jilid 2, 496-497. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang ayat-ayat serangga 

dalam al-Qur’an akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Macam-macam serangga di dalam al-Qur’an di antaranya ada 

semut dalam surah an-Naml ayat 18-19, lebah dalam surah an-Nahl 

ayat 68-69, laba-laba dalam surah al-‘Ankabūt ayat 41, lalat dalam 

surah al-Hajj ayat 73, nyamuk dalam surah al-Bāqarah ayat 26, 

kutu dalam surah al-A’rāf ayat 133, belalang dalam surah al-A’rāf 

ayat 133 dan al-Qamar ayat 7, rayap dalam surah Saba’ ayat 14, 

dan laron dalam surah al-Qāri’ah ayat 4. Yang mana dari serangga-

serangga tersebut ada yang digunakan sebagai perumpamaan 

kepada kaum musyrikin yang mengabaikan perintah Allah, sebagai 

konteks penceritaan/ narasi kekuasaan Allah atas ciptaan-Nya. 

2. Narasi al-Qur’an tentang serangga dan perspektif sains 

terhadapnya dibagi menjadi 2 yaitu serangga sebagai 

perumpamaan ada 4 serangga, yaitu laba-laba, lalat, nyamuk, dan 

laron dan serangga sebagai konteks cerita ada 5 serangga yaitu 

semut dan rayap dalam kisah Nabi Sulaiman, kutu dan belalang 

dalam kisah Nabi Musa dan lebah dalam kisah kekuasaan Allah 

dalam penciptaannya. 
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B. Saran 

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berusaha 

memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi seluruh umat Islam dan 

khususnya para cendekiawan yang berusaha mempelajari al-Qur’an, 

hendaknya selalu menyadari bahwasanya al-Qur’an itu tidak hanya berisi 

tentang ajaran yang bersifat keagamaan, melainkan di dalamnya juga terdapat 

ayat-yat yang memiliki isyarat-isyarat ilmiah yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan modern. Sudah seharusnya sebagai umat Islam yang mewarisi 

al-Qur’an kita harus ikut turut andil dalam menguak rahasia-rahasia lain yang 

terkandung dalam al-Qur’an.  
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