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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa 

Tengah yang memiliki letak strategis di mana Kota Surakarta merupakan simpul 

pertemuan Jalur Surabaya-Semarang dan Surabaya - Yogyakarta jalur tersebut 

merupakan jalur nasional yang memiliki kepadatan aktfititas yang tinggi. Luas 

Kota Surakarta mencapai 44,04 km
2 

yang secara administratif terdiri dari 5 

kecamatan yaitu: Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari. Kota Surakarta saat ini 

tengah mengalami perkembangan kota dengan pesat dimana perkembangan ini 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya permukiman sebagai akibat semakin 

meningkatnya penduduk. Kawasan permukiman Kota Surakarta mengalami 

peningkatan sebesar 3.66% dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 (Bappeda, 

2011).  

Kota Surakarta telah terindikasi terancam bahaya urban heat island 

ditunjukkan dari hasil analisis NDVI (Normalize Difference Vegetation Index ) 

dan LST (Land Surface Temperature). NDVI Kota Surakarta pada tahun 2003 – 

2011 pada indeks yang rendah yaitu sebesar -0,491 bermakna hampir tidak ada 

vegetasi  (kerapatan vegetasi sangat rendah dengan dominasi permukiman), 

sedangkan berdasarkan analisis LST pada citra landsat 7 tahun 2003 menunjukkan 

rata-rata suhu permukaan Kota Surakarta 33,1°C - 35°C dan meningkat menjadi 

36°C – 37 °C pada tahun 2011 Susilawati (2016). 

Berdasarkan pada fenomena perubahan kondisi iklim mikro Kota 

Surakarta diatas, peserta didik di sekolah merupakan salah satu kelompok rentan 

bencana, selain itu, peserta didik juga merupakan salah satu komponen terdidik 

dalam masyarakat bagian dari aset generasi bangsa yang dapat dilibatkan dalam 

mitigasi bencana salah  satunya  adalah  mitigasi urban heat island. Hasil 

penelitian Sunarhadi dkk (2015) tentang pengembangan model sekolah (Prepare 

and  Safe) dalam pendidikan  pengurangan  risiko  bencana menunjukkan bahwa 
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peserta didik dapat berpartisipasi dalam penentuan model sekolah PAS. Partisipasi 

siswa dalam peningkatan kesiapsiagaan serta aman bencana melalui peran siswa 

sekolah dalam mengidentifikasi sumber ancaman/bahaya, pengembangan 

kebijakan dan prosedur kedaruratan serta mobilisasi sumberdaya. urban heat 

island merupakan salah satu ancaman yang berada di sekitar peserta didik dimana 

peserta didik adalah salah satu komponen masyarakat yang rentan terhadap suatu 

bencana. Suhu yang tinggi juga dapat menjadi faktor penyebab peserta didik tidak 

fokus dan konsentrasi saat pembelajaran di dalam kelas, karena suhu di dalam 

ruangan kelas menjadi panas sehingga peserta didik merasa gerah dan berkeringat, 

walaupun didukung dengan fasilitas kelas seperti kipas angin namun hal itu belum 

cukup untuk mengurangi suhu yang tinggi. 

Sosialisasi urban heat island di lingkungan sekolah diperlukan untuk dapat 

menciptakan  empati pihak sekolah terutama peserta didik untuk ikut terlibat dala 

mengurangi gangguan iklim mikro kota atau perubahan iklim global khususnya 

urban heat island di Kota Surakarta. Pembentukan karakter peserta didik melalui 

model partisipasi akan meningkatkan environment sense belonging sehingga 

peserta didik dapat bertindak sebagai pelaku mitigasi urban heat island. Salah satu 

bentuk alternatif pembelajaran yang mudah yaitu dengan  menggunakan media 

website dalam pembelajaran dikelas. Menurut Kruse (dalam Rusman, 2011:266) 

salah satu tulisannya yang berjudul “using the website for learning” 

mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis Website seringkali memiliki 

manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang dengan baik dan tepat, 

maka pembelajaran berbasis website bisa menjadi pembelajaran yang 

menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta 

didik mengingat lebih banyak materi pelajaran. Berdasarkan uraian tersebut maka 

diperlukan media ajar kebencanaan sistem informasi geografis berbasis website 

untuk pembelajaran dikelas. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi berbagai masalah yang 

dihadapi yaitu : 

1. Kota Surakarta saat ini tengah mengalami perkembangan kota dengan pesat 

dimana perkembangan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya 

permukiman sebagai akibat semakin meningkatnya penduduk. 

2. Kota Surakarta telah terindikasi terancam bahaya urban heat island 

ditunjukkan dari hasil analisis NDVI (Normalize Difference Vegetation Index) 

dan LST (Land Surface Temperature). 

3. Urban Heat Island merupakan salah satu ancaman yang berada di sekitar 

peserta didik dimana peserta didik adalah salah satu komponen masyarakat 

yang rentan terhadap suatu bencana. 

4. Suhu yang tinggi menjadi faktor penyebab peserta didik tidak fokus dan 

konsentrasi saat pembelajaran di dalam kelas. 

5. Sosialisasi urban heat island di lingkungan sekolah diperlukan agar peserta 

didik terlibat dalam mengurangi gangguan iklim mikro perkotaan atau 

mitigasi urban heat island 

6. Perlu adanya inovasi media ajar kebencanaan berbasis website untuk 

pembelajaran pada materi perubahan iklim global serta mitigasinya yang 

layak diterapkan pada pembelajaran Geografi. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dan pembahasan dalam penelitian terarah dan lebih jelas maka 

perlu dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :  

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis website untuk mitigasi urban 

heat island pada materi perubahan iklim global. 

2. Proses pembelajaran mata pelajaran geografi pada materi perubahan iklim 

global membutuhkan media website sebagai media untuk mitigasi urban heat 

island. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan  media website dalam mitigasi urban heat island? 

2. Bagaimana kelayakan website sebagai media pembelajaran mitigasi urban 

heat island pada materi perubahan iklim global yang dikembangkan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dibuat tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengembangkan media sistem informasi geografis dalam mitigasi urban heat 

island? 

2. Mengetahui kelayakan media website dalam mitigasi urban heat island yang 

akan digunakan pada proses pembelajaran. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Manfaat teoristis yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoristis 

terkait pengembangan media pembelajaran berupa website untuk siswa kelas 

X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan untuk masyarakat tentang Urban Heat Island dan mitigasinya 

serta upaya dan strategi untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. 

Manfaat praktis penelitian ini juga dapat dijadikan bahan dan alat bantu 

pemerintah dalam upaya pengembangan wilayah dan tata kota dan ruang 

terbuka hijau (RTH). 


