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PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA 

MITIGASI ANCAMAN UHI (URBAN HEAT ISLAND) DI SMA AL-ISLAM 

1 SURAKARTA 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan video pembelajaran  upaya mitigasi 

ancaman UHI (Urban Heat Island)  pada materi Global Warming dan dampaknya 
terhadap kehidupan, (2) Mengetahui hasil belajar siswa menggunakan video 

pembelajaran. Media video pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan model 

pengembangan 4D yang dimodifikasi menjadi 3D yaitu define, design, development. 
Subjek penelitian yaitu siswa kelas X IPS 2 yang berjumlah 33 siswa di SMA AL-Islam 1 

Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1)  Penilaian dari ahli materi sebesar 4,7 

dan ahli media sebesar 4,6. Penilaian dari Guru sebesar 4,6 dan siswa sebesar 4,7. Rata-
rata dari ke empat hasil penilaian produk adalah 4.65. Berdasarkan validasi atau penilaian 

produk telah memenuhi kriteria dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 2) Nilai siswa yang masuk kategori rendah  dengan nilai kurang dari 91 

berjumlah 12 siswa (36%) sedangkan yang termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 
92 sampai 97 berjumlah 12 siswa (36%) dan   kategori tinggi dengan nilai lebih dari  97 

berjumlah 9 siswa (27%). Hasil tersebut menunjukan bahwa siswa dapat menerima materi 

yang belum pernah diajaran tersebut dengan paham dan jelas. Video pembelajaran  Urban 
Heat Island yang dikembangkan peneliti sudah layak dan siswa memiliki hasil belajar 

yang baik dan memuaskan. 

Kata Kunci : pengembangan , video pembelajaran , urban heat island.  

 

Abstract 

The study aimed to: (1) Development learning video as an effort to mitigate the (Urban 

Heat Island) threats on global warming material and its impact on human life, (2) 

Knowing students' learning outcomes using learning video. Learning video was 

developed by using a modified model of 4D to 3D, which is define, design, and 

development. The research subject was grade X IPS 2 students with 33 students at SMA 

AL-Islam 1 Surakarta. The results showed that 1) the assessment of the material expert 

was 4.7 and the media expert was 4.6. The teacher's assesment was 4.6 and students were 

4.7. The average of the four product assessments was 4.65. Based on product validation 

or assessment it met the criteria and was deemed worthy to be used in learning. 2) The 

value of students who were in low category with a value of less than 91 with 12 students 

(36%) While those belonging to the medium category with a value of 92 to 97 were 12 

students (36%) and the high category with a value of more than 97 were 9 students 

(27%). The results showed that students can receive material that had never been 

conceived with understanding and clarity. The Learning videos of Urban Heat Island 

developed by researchers were worthed and students had good and satisfying learning 

outcomes. 

Keywords: media development, learning video, urban heat island. 

1. PENDAHULUAN 

Global Warming  atau biasa disebut dengan pemanasan global selalu menjadi 

pembicaraan utama masyarakat hampir di seluruh dunia. Perbincangan hangat 

tentang Global Warming  atau pemanasan global hampir tidak pernah habis di 
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bicarakan. Pemanas global selalu menjadi sorotan dan sangat diperhatian oleh 

dunia karen pemanasan global sangatlah membawa dampat yang luar biasa di 

bumi. Salah satu penyebab Global Warming  atau pemanasan global adalah UHI 

(Urban Heat Island) atau panas perkotaan. UHI (Urban Heat Island) di 

analogikan sebagai “pulau” yang memiliki suhu permukiman udara sangat panas 

terpusat pada area urban dan akan semakin turun suhunya pada daerah sub urban 

atau rural di sekitarnya. Kajian terkait UHI (Urban Heat Island)  sangat penting 

karena UHI (Urban Heat Island)  sangat memengaruhi kualitas udara, 

memengaruhi kesehatan manusia dan memengaruhi penggunaan energi (Guntara, 

2016).  Beberapa efek negatif dari UHI (Urban Heat Island)  antara lain adalah 

kematian ratusan orang pada musim panas yang diakibatkan oleh gelombang 

panas di daerah perkotaan, pengurangan kualitas air dalam perkotaan akibat polusi 

dari panas berlebihan, dan peningkatan pemakaian listrik sebesar 5-6 %. Akibat 

pemakaian listrik yang meningkat, mendorong penambahan penggunaan bahan 

bakar fosil yang menyebabkan timbulnya pemanasan global (Guntara, 2016).  

Pertambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah tempat tinggal 

sehingga banyak terjadi perubahan penggunakan lahan. Lahan yang awalnya 

dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan dapat dibeli atau dialihkan 

penggunaanya menjadi kegiatan non-pertanian atau peternakan seperti 

permukiman dan industri. Sejalan dengan hal tersebut, kepadatan penduduk di 

sekitar pun dapat meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk. Aktivitas kota 

yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi udara sekitar. Daerah kota cenderung 

memiliki suhu yang lebih panas karena terdapat berbagai aktivitas yang memicu 

panas. Hal ini diperparah jika terdapat senyawa gas rumah kaca di atmosfer yang 

dapat menyebabkan panas terperangkap dibawahnya sehingga suhu dapat menjadi 

semakin panas didaerah kota. Suhu yang tinggi menjadi karakteristik kondisi 

udara daerah kota sehingga menciptakan iklim micro kota. Perbedaan suhu antara 

kota dan daerah disekitarnya disebut dengan UHI (Urban Heat Island) 

(Wulandari,2015). 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan  (dalam Wulandari, 2015)  Suhu 

udara rata-rata di Kota Surakarta memiliki nilai yang bervariasi menurut data dari 

BPS, tahun 2002 hingga 2004 memiliki suhu udara rata-rata sebesar 26,9°C. 
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Tahun 2006 dan 2007 suhu udara rata-rata di Kota Surakarta adalah 26,5°C. Suhu 

udara kemudian meningkat cukup besar pada tahun 2011 hingga 2012 yaitu 

0,6°C. Pada tahun 2010 hingga 2011 suhu udara rata-rata sempat turun sebesar 

26,3°C. Suhu udara rata-rata tahunan kemudian naik perlahan-lahan dari tahun 

2011 hingga tahun 2014 menjadi suhu udara rata-rata pada tahun 2010 yaitu 

sebesar 27,1°C.  

Menurut Susilowati (2016) peran peserta didik dalam mitigasi Urban Heat 

Island dapat menjadi komponen yang berperan aktif dalam ancaman bencana 

klimatologis saat ini terus meningkat salah satunya adalah ancaman bahaya urban 

heat island di wilayah perkotaan. Peserta didik sebagai komponen dalam 

masyarakat dapat berperan aktif dengan mitigasi bencana klimatologis sehingga 

diperlukan upaya pengenalan bahaya Urban Heat Island kepada peserta didik. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu untuk mempermudah proses dalam 

pembelajaran. Materi pembelajaran akan lebih mudah tersampaikan jika didukung 

dengan adanya media pembelajaran yang sesuai. Media pembelajaran tidak semua 

menjelaskan tentang materi tetapi media pembelajaran untuk menjelaskan materi 

pembelajaran yang kurang dipahami oleh siswa atau susah untuk dijelaskan 

kepada siswa. Demikian media pembejalaran yang menarik sangat diperlukan 

untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi 

yang dapat diterapkan pada dunia pendidikan saat ini, khususnya pemanfaatan 

video dalam pembelajaran sehingga siswa tidak harus terjun langsung ke lapangan 

dan dapat digantikan dengan media video (Anshor, 2015). Video pembelajaran 

adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan 

pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran 

(Ayuningrum,2012).  

 

2. METODE 

Model pengembangan dalam penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development atau R&D). Menurut Sugiyono 

(2015) penelitian pengembangan merupakan cara sistematis yang digunakan 

untuk membuat rancangan, pengembangan program pembelajaran dan produk 
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memiliki kriteria internal. Pengembangan media pembelajaran vidio mengacu 

pada model pengambangan 4D yang dimodifikasi menjadi 3D  yaitu Define, 

Design, Development.  

Sebelum mengembangkan media pembelajaran peneliti melakukan analisis 

kebutuhan media pembelajaran siswa dan guru. Analisis kebutuhan dilakukan di 

SMA Al-Islam 1 Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif diperoleh dari analisis kebutuhan dalam media pembelajaran 

siswa dan guru. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah 

soal yang teleh divalidasi oleh ahli materi dan telah diisi oleh siswa yang 

digunakan untuk melohat hasil belahar siswa dalam mengetahui materi 

pebelajaran yang belum pernah diajarkan. Peneliti melakukan analisis data dari 

hasil penilaian soal yang telah di isi oleh siswa dengan rumus  sebagai beriku: 

           
                  

 
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran video pembelajaran dan hasil 

belajar siswa kelas X di SMA Al-Islam 1 Surakarta: 

3.1 Hasil Pengembangan Video pembelajaran  

Tahap Define (Pendefinisian) merupakan produk yang dikembangkan 

melaukan uji kebutuhannguru dan siswa di sekolah. Angket kebutuhan 

digunakan agar mengetahui kebutuhan media ajar di SMAAl-Islam 1 

Surakarta. Angket kebutuhan dibagikan kepada Guru IPS dan siswa kelas X 

IPS 2 dengan jumlah 33 siswa.  

Tahap Design (Perencanaan) .  Peneliti menggunakaan software 

Adobe Premiere Pro, Adobe Ilustrator dan Adobe After Effect. Langkah yang 

dilakukan peneliti dalam tahap perencanaan (design) adalah  merancang 

scenario dengan isi materi sesuai dengan yang diinginkan guru dan siswa dari 

hasil uji kebutuhan. Dengan judul “Panas Bumiku Akibat Ulahku” dengan 

durasi 11 menit 30 detik. 
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Tahap Development (Pengembangan) dilakukan perbaikan dan 

penilain produk. Penilaian dari ahli materi sebesar 4,7 dan ahli media sebesar 

4,6. Penilaian dari guru sebesar 4,6 dan siswa sebesar 4,7. Rata-rata dari ke 

empat hasil penilaian adalah 4,65. Berdasarkan validasi atau penilaian, 

produk telah memenuhi kriteria dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran.  

Setelah media divalidasi oleh ahli, peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian berupa Rencana Pelaksaana  Pembelajaran, lembar soal siswa yang 

telah mendapat materi dan menggunakan media pembelejaran video 

pembelajaran.  

3.2 Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Hasil nilai yang telah disajikan oleh peneliti dapat kita ambil hasil prosentase 

seperti berikut :  

Gambar 1. Rata- Rata Hasil Belajar Siswa 

 

1) Pada gambar 3.1 menunjukan bahwa nilai siswa yang masuk 

kategori rendah  dengan nilai kurang dari 91 berjumlah 12 siswa 

(36%) sedangkan kategori sedang dengan nilai 92 sampai 97 

berjumlah 12 siswa (36%) dan   kategori tinggi dengan nilai lebih dari  

97 berjumlah 9 siswa (27%). Hal tersebut menunjukan bahwa siswa 

dapat menerima materi yang belum pernah diajarkan tersebut dengan 

paham dan jelas. Video pembelajaran  Urban Heat Island yang 
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dikembangkan peneliti sudah layak dan siswa memilki  nilai belajar 

siswa dengan baik dan memuaskan. 

Tabel 1. spesifikasi video pembelajaran. 

Hasil Video Keterangan 

 

Judul video mewakili isi video yakni 

mengenangi panas bumi adalah akibat 

dari ulah manusia itu sendiri. 

 

Tahap penjelasan kota surakarta 

sebagai kota yang dipilih peneliti 

untuk malakukan penelitian. 

 

Tahap penjelasan tentang penyebab 

pemanasan global yang meningkat 

 

Tahap penjelasan tentang akibat dari 

pemanasan global, salah satunya 

menyebabkan kekeringan yang 

berkepanjangan dan banjir rob di kota 

pesisir. 

 

Tahap pengurangan atau mitigasi dari 

pemanasan global salah satunya 

mengurangi penggunaan kendaraan 

pribada dan beralih ke kendaraan 

umum. 
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Tahap wawan cara warga Surakarta 

tentang bagaimana perbedaan 

Surakarta pada jaman Dahulu dengan 

jaman yang sekarang ini. 

 

Tahap penjelasan pengertian dari UHI 

(Urban Heat Island) pada gambar 

menjelaskan bagaimana perbedaan 

suhu perkotaan dan suhu pedesaaan. 

 

Tahap menjelaskan apa saja penyebab 

UHI yaitu salah satunya adalah 

berkurangnya atau bergantinya lahan 

hijau perkotaan menjadi gedung 

gedung bertingkat. 

 

Tahap perbandingan Suhu kota 

Surakarta pada beberapa tahun yang 

lalu dengan surakarta pada beberapa 

tahun terakhir ini. 

 

Tahap pengurangan atau mitigasi 

ancaman UHI, saah satunya yaitu 

beralih ke kendaraan umum berjalan 

kaki atau bersepeda. 
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(Sumber: Peneliti, 2019) 

Produk ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan belajar dan 

mengajar dengan judul “Panas Bumiku Akibat Ulahku” di kelas X IPS 2 

SMA Al-Islam 1 Surakarta. Media pembelajaran video pembelajaran ini 

memiliki cakupan materi penyebab global waming dan pencegahannya 

berserta penyebab UHI dan pencegahannya. Madia ini lebih bersifat audio 

visual, meliputi gambar, suara dan cakupan materi secara singkat dan 

jelas. Media ini digunakan peneliti untuk mendorong siswa dalam 

menerima materi pembelajaran dan kreatifitas guru dalam memberikan 

pembelajaran. Berikut spasifikasi produk pembeljaran video pembelajaran. 

 

4. PENUTUP  

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembehasan sebagai berikut:  

1. Hasil pengembangan video pembelajaran UHI pada materi pemanasan global 

atau global warming dan dampaknya bagi kehidupan menggunakan model 

pengembangan 4D yang di modifikasi menjadi 3D (Define, Design, 

Development) yang mengacu pada model pengembangan Thiagarajan. Tahap 

Define dilakukan dengan uji kebutuhan guru dan siswa. Tahap Design 

dilakukan dengan menggunakan  Software Adobe Premiere Pro, Adobe 

Ilustrator dan Adobe After Effect. Tahap yang selanjutnya yaitu Development 

dengan melakukan validasi pengembangan media oleh ahli materi dan ahli 

media. Penilaian dari ahli materi sebesar 4,7 dan ahli media sebesar 4,6. 

Penilaian dari guru sebesar 4,6 dan siswa sebesar 4,7. Rata-rata dari ke empat 

hasil penilaian adalah 4,65. Berdasarkan validasi atau penilaian, produk telah 

memenuhi kriteria dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.  

 

Tahapan penutup dari video berupa 

nama peneliti, Nim peneliti, dan 

Lambang dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dimana 

peneliti pelaksanakan program studi 
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2. Hasil belajar siswa menggunakan produk pengembangan video pembelajaran  

UHI pada materi global warming dan dampaknya bagi kehidupan dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Nilai siswa yang masuk kategori 

rendah  dengan nilai kurang dari 91 berjumlah 12 siswa (36%) sedangkan 

kategori sedang dengan nilai 92 sampai 97 berjumlah 12 siswa (36%) dan   

kategori tinggi dengan nilai lebih dari  97 berjumlah 9 siswa (27%). Hal 

tersebut menunjukan bahwa siswa dapat menerima materi yang belum pernah 

diajarkan tersebut dengan paham dan jelas. Video pembelajaran  Urban Heat 

Island yang dikembangkan peneliti sudah layak dan siswa memilki  nilai 

belajar siswa dengan baik dan memuaskan. 
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