
Nama Kelompok: 

1. Avy Anggraeni 

2. Vidia Pranita Damayanti 

3. Jajar Priagung 

4. Jamangaturohmah 

 

Semut Merah dan Semut Hitam 

Disebuah pulau yang bernama Pulau Gula, terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh 

para semut merah dan semut hitam. Kerajaaan semut tersebut dipimpin oleh seekor semut 

yang berasal dari golongan semut merah yang bernama Raja Rang-rang. Kerajaan semut 

tersebut memiliki wilayah yang sangat luas dengan limpahan kekayaan di dalamnya, namun 

sayangnya Raja Rang-Rang memipin kerjaan tersebut dengan penuh egois, serakah dan 

semena-mena. 

Pada suatu hari terjadilah perubahan musim yaitu dari musim hujan ke musim 

kemarau. Para semut hitam bekerja keras untuk mengumpulkan bahan makanan yang banyak, 

sedangkan semut merah hanya memerintah dan tidak membantu mereka sama sekali. Sesuai 

peritah Raja Rang-rang, makanan tersebut dibawa ke kerajaan untuk disuguhkan kepada Raja 

dan golongan semut merah lainnya. Semut hitam hanya mendapatkan makanan dalam jumlah 

yang sedikit dari hasil kerja keras mereka. Hal ini menyebabkan para semut hitam merasa 

marah atas ketidakadilan Raja Rang-rang.  

Atas ketidakadilan Raja Rang-rang terhadap para semut hitam membuat mereka 

marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajannya tersebut dan membentuk 

sebuah kerjaan baru. Kerajaan yang dibangun oleh para semut hitam tersebut akhirnya 

menjadi kerajaan yang makmur. Rakyat semut tersebut pun hidup rukun dan bahagia atas 

kebijaksanaan Raja Semut Hitam.  

Kekacauan pun terjadi di kerajaan semut merah, dimana bahan makanan mereka 

semakin menipis dan akhirnya habis sehingga menyebabkan rakyat semut merah mengalami 

kelaparan. Raja Rang-rang pun kebingungan atas kedaan ini. Dia memerintahkan kepada 

bawahannya untuk mencari makanan untuk persediaan kerajaan. Setelah mencari ke berbagai 

tempat, mereka tidak menemukan makanan, akhirnya raja rang-rang memerintahkan untuk 

mencari semut hitam dan raja rang-rang berjanji akan memeberikan perintah yang adil untuk 



kedua semut merah dan semut hitam, dengan jajni tersebut akhirnya semut hitam pun mau 

kembali kekerajaanya dan kedua semut merah dan hitam saling bekerja sama dan saling 

membantu, sehingga kerajaan tersebut menjadi adil dan makmur. 

 

 


