
 

 

PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA AJAR 

MITIGASI URBAN HEAT ISLAND DALAM MATERI DAMPAK 

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI SMA  MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

Oleh: 

 

FEBY WARDI ARTANTO 

A610150035 

 

 

 

PENDIDIKAN GEOGRAFI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

OKTOBER, 2020 



 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 

PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA AJAR 

MITIGASI URBAN HEAT ISLAND DALAM MATERI DAMPAK 

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI SMA  MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 
 

 

Oleh: 

 

FEBY WARDI ARTANTO  

A610150035 

 

 

 

 

 

  

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen  

Pembimbing 

 

 

 

 

(Siti Azizah Susilawati, S.Si., MP.) 

NIK/NIDN: 1244/0610087404 

i 



iii 

 

 HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA AJAR MITIGASI URBAN 

HEAT ISLAND DALAM MATERI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL 

DI SMA  MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 

 

 OLEH: 

FEBY WARDI ARTANTO 

A610150035 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada hari Selasa, 24 November 2020 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Susunan Dewan Penguji: 

1. Siti Azizah Susilawati, S.Si., MP. Penguji 1 (...........................) 

2. Wahyu Widyatmoko, S.Pd.,M.Sc Penguji 2 (...........................) 

3. Yunus Aris Wibowo, S.Pd.,M.Sc Penguji 3 (...........................) 

 

 

Surakarta, 15 Februari 2021 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

 

 
ii 



iv 

 

 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama :  Feby Wardi Artanto 

NIM :  A610150035 

Program Studi :  Pendidikan Geografi 

Judul Proposal 

Skripsi 

:  PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA 

AJAR MITIGASI URBAN HEAT ISLAND DALAM 

MATERI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 

GLOBAL DI SMA  MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA 

 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di 

kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya 

dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

 

   Surakarta, 7 Oktober  2020 

  Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

                  Feby Wardi Artanto 

           NIM. A610150035 



 

1 

 

PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA AJAR MITIGASI URBAN 

HEAT ISLAND DALAM MATERI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL  

Abstrak 

 

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mengembangkan media website dalam mitigasi 

urban heat island, 2) Mengetahui kelayakan media website dalam mitigasi urban heat 

island yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan 

model pengembangan media pembelajaran (research and development / R&D) 

dengan menggunakan langkah penelitian pengembangan 4D yang dimodifikasi oleh 

peneliti menjadi model 3D. Prosedur pengembangan pada penelitian ini diperoleh 

dengan pengembangan produk dan uji coba produk. Produk penelitian ini 

menghasilkan media pembelajaran website dengan cakupan materi pengertian 

atmosfer, efek rumah kaca, pemanasan global, dan cara mitigasi urban heat island,  

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa: 1) Pengembangan media website 

menggunakan model 4D yang di modifikasi  menjadi 3D. Define berisi tentang uji 

kebutuhan siswa dan guru untuk menentukan apa yang dibutuhkan siswa dan guru 

pada media yang akan dikembangkan, design berisi tentang rancangan website yang 

telah dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan dan disesuaikan pada layout,isi dan 

informasi dalam media website yang dikembangkan, development berisi tentang 

validasi pada ahli media dan ahli materi serta uji coba produk yang dikembangkan 

pada siswa dan guru untuk mengetahui produk tersebut layak digunakan. 2) Media 

pembelajaran website yang dikembangkan di kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta telah dinilai oleh ahli materi yaitu sebesar 4,5 yang termasuk dalam 

kategori “Sangat Layak’, penilaian oleh ahli media yaitu sebesar 4,2 yang termasuk 

kedalam kategori “Sangat Layak”. Hasil dari penilaian kelayakan media yang 

didapatkan dari siswa dan guru sebagai responden mendapatkan total 52 responden 

dan dengan nilai rata-rata 3,9 yang termasuk dalam ketegori “Layak”. Nilai tersebut 

menjadikan media website sebagai media pembelajaran yang dikembangkan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran geografi dalam materi 

perubahan iklim global (urban heat island). 

 
Kata kunci: Pengembangan Media Website, Media Ajar, Mitigasi Urban Heat Island 

 

Abstract  

 

The objectives of this study are: 1) Developing website media in urban heat island 

mitigation, 2) Knowing the feasibility of website media in urban heat island 

mitigation that will be used in the learning process. This study uses a learning media 

development model (research and development / R & D) by using the 4D 

development research step which is modified by the researcher into a 3D model. The 

development procedure in this study was obtained by product development and 
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product testing. The product of this research produces a website learning media with 

material coverage of the understanding of the atmosphere, greenhouse effect, global 

warming, and how to mitigate the urban heat island. The results obtained state that: 1) 

The development of website media uses a 4D model modified to 3D. Define contains 

the test of student and teacher needs to determine what students and teachers need in 

the media to be developed, the design contains the website design that has been 

analyzed in accordance with the needs test and adjusted to the layout, content and 

information in the developed website media, development contains about the 

validation of media experts and material experts as well as product trials developed 

on students and teachers to find out the product is suitable for use. 2) The website 

learning media developed in class X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta has been 

assessed by material experts, which is 4.5 which is included in the "Very Appropriate 

'category, the assessment by media experts is 4.2 which is included in the" Very 

Appropriate "category . The results of the media feasibility assessment obtained from 

students and teachers as respondents got a total of 52 respondents and with an 

average score of 3.9 which was included in the "Feasible" category. This value makes 

the website media as a developed learning medium suitable for use in the learning 

process of geography subjects in global climate change (urban heat island) material. 

 

Keywords: Website Media Development, Teaching Media, Urban Heat Island 

Mitigation 

1. PENDAHULUAN 

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 
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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 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. Sosialisasi urban heat 

island di lingkungan sekolah diperlukan untuk dapat menciptakan  empati pihak 

sekolah terutama peserta didik untuk ikut terlibat mengurangi gangguan iklim mikro 

perkotaan tersebut. 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 alternative 

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” yang dimuat dalam 

www.elearningguru.com mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis website 

seringkali memiliki manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang 
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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. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA 

AJAR MITIGASI URBAN HEAT ISLAND DALAM MATERI DAMPAK 

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI SMA  MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA”. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengadaptasi 

model pengembangan 4D (Difine, Design, Development and Dissemination), yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan, namun dilakukan pembatasan pada tahap 

dissemination. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan 

media pembelajaran website materi perubahan iklim global pada kelas x. Penelitian 

ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan jumlah responden 52 dari 

siswa dan guru. Pengembangan produk melalui analisis uji kebutuhan kemudian 

dilakukan penyusunan  produk. Desain penelitian menggunakan sample paired T-test. 

Media pembelajaran website yang dikembangkan berisi tentang penjelasan materi 

perubahan iklim global (urban heat island). Jenis data yang digunakan adalah 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Analisis data 

menggunakan uji T paired sample T-test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan Media Pembelajaran Website 

Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti berupa produk website 

mitigasi urban heat island. Model pengembangan menggunakan 4D tetapi peneliti 

mengambil 3 tahap yaitu 3D (Define, Design, Development). 
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Tahap Define, pada tahap ini melakukan uji kebutuhan untuk mengetahui 

kriteria produk. Berikut ini hasil dari analisis uji kebutuhan yaitu: 1) Aspek materi: 

mengenai  penjelasan dalam  materi website yang diinginkan menyatakan terperinci 

dan jelas  dan mengenai  isi media website yang diinginkan menyatakan bahwa materi 

diuraikan secara detail. 2) Aspek Penyajian: mengenai Penyajian media ajar website 

menggunakan bahasa yang baku dan sesuai kaidah KBBI, dan penyajian Peta Urban 

Heat Island ditampilkan secara menarik dan interaktif  menyatakan penulisan bahasa 

yang mudah dipahami dan peta ditampilkan secara menarik dan jelas. 3) Aspek 

Rekayasa Perangkat Lunak: mengenai media ajar website bisa diakses secara online, 

kapanpun dan dimanapun, website bisa dikases baik melalui laptop/komputer maupun 

smartphone menyatakan bahwa website mudah digunakan serta mudah dalam 

pengoperasiannya. 4) Aspek Grafik: mengenai peta tematik (administrasi) 

ditampilkan dengan warna yang cerah dan menarik, peta urban heat island dengan 

tampilan yang fullcolour, desain layout website disesuaikan oleh peneliti dan 

pemilihan huruf dan ukuran huruf disesuaikan dengan layout website dan harus 

mudah dibaca menyatakan setuju. 

Tahap Design, pada tahap perancangan ini peneliti membuat rancangan 

produk yang telah ditentukan dan dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan guru dan 

kebetuhan siswa. Peneliti membuat media pembelajaran menggunakan situs 

blogger.com untuk membuat website, situs niagahoster untuk membeli domain, dan 

sora template yang menyediakan template website. 

Tahap Development, Pada tahap pengembangan ini peneliti melakukan 

validasi pengembangan media pembelajaran website sebelum di implementasikan 

kepada peserta didik. Proses pembuatan website melalui beberapa langkah tahapan 

sebelum penelitian agar website sebagai produk yang dihasilkan layak diuji cobakan, 

setelah semuanya selesai langkah selanjutnya yaitu melakukan bimbingan validasi 

kepada ahli materi dan ahli media yang bertujuan untuk mengetahui produk yang di 

buat layak digunakan pada saat penelitian. Penilaian produk video animasi yang 

dinilai oleh ahli materi mendapatkan rata-rata 4,5 yang termasuk dalam kategori 
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“Sangat Layak”, dan ahli media memiliki rata-rata 4,2 yang termasuk dalam kategori 

“Sangat Layak”. Produk pengembangan yang sudah divalidasi oleh ahli materi dan 

ahli media kemudian dapat digunakan untuk melakukan penelitian di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Tabel 1. Spesifikasi Produk 

No Hasil Media Keterangan 

1 

 

Pendahuluan 

2 

 

Pengertian Urban heat island 

3 

 

Bagian inti materi 
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4  

 

Menu materi dan soal latihan 

5 

 

Isi materi Urban Heat island 

6 

 

Isi Soal latihan 

7 

 

Menu Saran dan Kontak 

peneliti 
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3.2 Hasil Kelayakan Media Website Sebagai Media Pembelajaran 

Pada penelitian ini produk media yang dikembangkan diujicobakan terlebih dahulu 

pada siswa dan guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Subjek ujicoba sebanyak 

52 responden dengan langkah awal yaitu peneliti memberikan link google form yang 

berisi link website sebagai media yang akan dinilai oleh responden, kemudian 

responden mengisi data diri, lalu mengisi angket yang terdiri dari 17 butir pertanyaan 

yang meliputi aspek usuability, functionality, dan komunikasi visual. Hasil uji coba 

produk dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

Gambar 1.Hasil Uji Coba Produk pada siswa dan guru 

Hasil penilaian uji coba ini ditinjau dari aspek : (1) usuabillity yang berwarna merah 

pada diagram memperoleh nilai sebesar 3,9 , (2)  functionality yang berwarna kuning 

pada diagram memperoleh nilai sebesar 3,8, (3) komunikasi visual yang berwarna 

hijau pada diagram memperoleh nilai sebesar 3,9. Secara keseluruhan penilaian 

produk media website ini memperoleh nilai sebesar 3,9 ( Warna biru pada diagram). 

Nilai rata-rata respon siswa dan guru terhadap penggunaan website adalah 3,9. Nilai 

ini berdasarkan tabel skala kriteria kelayakan termasuk dalam kategori “LAYAK”. 

 

 

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

Aspek Usuability

Aspek Functionality

Aspek Komunikasi
Visual
Rata-rata Keseluruhan

Aspek Penilaian 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran website materi 

perubahan iklim global pada kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, maka 

dapat disimpulkan sebagai berkut: 

1. Pengembangan media website menggunakan model 4D yang di modifikasi  

menjadi 3D. Define berisi tentang uji kebutuhan siswa dan guru untuk menentukan 

apa yang dibutuhkan siswa dan guru pada media yang akan dikembangkan, design 

berisi tentang rancangan website yang telah dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan 

dan disesuaikan pada layout,isi dan informasi dalam media website yang 

dikembangkan, development berisi tentang validasi pada ahli media dan ahli materi 

serta uji coba produk yang dikembangkan pada siswa dan guru untuk mengetahui 

produk tersebut layak digunakan. 

2. Media pembelajaran berbasis website materi perubahan iklim global  mitigasi 

urban heat island untuk siswa kelas X yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kelayakan yang mendapatkan skor 4,5 dan 4,2 berdasarkan validasi oleh ahli materi 

dan ahli media dengan kategori “sangat layak”. Hasil dari penilaian kelayakan media 

yang didapatkan dari siswa dan guru sebagai responden mendapatkan total 52 

responden dan dengan nilai rata-rata 3,9 yang termasuk dalam ketegori “Layak”. 

Nilai tersebut menjadikan media website sebagai media pembelajaran yang 

dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran geografi 

dalam materi perubahan iklim global (urban heat island). 
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