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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta terletak di Jl. Srikoyo No.3, 

RT.02/RW.03, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 

57145. Luas Kota Surakarta mencapai 44,04 km2 yang secara administratif 

terdiri dari 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari. 

yang merupakan daerah dengan mobilitas tinggi menggunakan kendaraan 

bermotor, dan kurangnya lahan terbuka dan meningkatnya lahan terbangun.  

Sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan ancaman global warming. 

Ancaman pemansan global warming sudah bukan hal yang asing lagi bagi 

masyrakat pada umumnya. 

Menurut Febrianti (2018) Pemanasan global (global warming) 

diduga mulai terjadi semenjak awal revolusi industri yaitu sekitar akhir abad 

ke-18 dan awal abad ke-19. Setelah James Watt menemukan mesin uap pada 

1769, terjadi peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) 

di atmosfer yang mengakibatkan peningkatan suhu udara di permukaan 

bumi. Pemanasan global yang terjadi akan diikuti oleh perubahan iklim 

(climate change), seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan 

dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi 

lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan akibat dari 

meningkatnya suhu udara.  

Penjabaran diatas menunjukan bahwa ancaman global warming 

sangat berdampak terhadap  iklim mikro perkotaaan. Pengertian  Iklim  

Mikro Iklim mikro merupakan kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat 

terbatas, tetapi komponen iklim ini penting artinya bagi kehidupan manusia, 

tumbuhan dan hewan, karena kondisi udara pada skala mikro ini yang akan 
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berkontak langsung dengan (dan mempengaruhi secara langsung) mahluk 

hidup tersebut. Mahluk hidup tanggap terhadap dinamika atau 

perubahanperubahan dari unsur-unsur iklim disekitarnya. Keadaan unsur-

unsur iklim ini  akan mempengaruhi tingkah laku dan metabolisme yang 

berlangsung pada tubuh makhluk hidup, sebaliknya, keberadaan makhluk 

hidup tersebut (terutama tumbuhan) akan pula mempengaruhi keadaan 

iklim mikro disekitarnya. Antara makhluk hidup dan udara disekitarnya 

akan terjadi saling pengaruh atau interaksi satu sama lain (Iek, Sangkertadi, 

Ingerid, 2014). 

Ancaman yang ditimbulkan akibat iklim mikro perkotaan yaitu 

Urban Heat Island (UHI) yang merupakan acaman yang terdapat di kota-

kota besar akibat adanya global warming. UHI merupakan  bagian dari  

fenomena heat island yang terjadi di perkotaan, disebabkan oleh lokasi  yang  

terisolasi (berbeda  kondisi)  yang memiliki  suhu permukaan/udara  lebih 

tinggi dari daerah  disekitarnya  pada  pengukuran in situ. UHI berdampak  

negatif  karena  menyebabkan perubahan  kualitas  udara,  pengaruh  

terhadap kesehatan  manusia,  penggunaan  energi,  dan perubahan. UHI 

juga  berpengaruh  terhadap  sistem  pertanian hingga  10  km  dari  batas  

kota  dan  perubahan curah  hujan. Konsep  dasar  UHI adalah  interaksi  

energi termal  dari  matahari  yang  diterima  objek  di permukaan  bumi  

memberi  level  termal yang berbeda antara desa dan kota akibat perbedaan 

konduktivitas termalnya (Fawzi, 2017). 

Sekolah diperkotaan harus mengetahui adanya ancaman 

pemanasan global salah satunya UHI. Hasil penelitian Siti Azizah 

Susilowati (2016) menyatakan bahwa kota Surakarta memiliki ancaman 

UHI kategori tinggi dengan adanya perkembang kota yang ditunjukkan 

dengan semakin meningkatnya pemukiman sebagai akibat meningkatnya 

penduduk. Media ajar yang kurang lengkap mengenai materi UHI, 

mendorong peneliti untuk mengembangkan bahan ajar berupa buku 

pengayaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Komik Pada Materi Urban Heat 
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Island (UHI) Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 10 

Surakarta.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat peneliti sampaikan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sumber belajar yang terbatas sehingga siswa kurang tertarik dalam 

belajar materi UHI 

2. Kurangnya media ajar yang dapat mendukung materi Kondisi Alam 

Indonesia di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti membatasi 

permasalahan pada pengambangan media komik UHI sebagian dari materi 

Kondisi Alam Indonesia. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran Komik Pada Materi 

Urban Heat Island di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta? 

2. Bagaimana Uji Kelayakan Media Pembelajaran Komik Pada Urban 

Heat Island di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengembangan bahan ajar berupa komik sebagai upaya 

pengenalan UHI pada peseta didik di SMP Muhammadiyah 10 

Surakata. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar berupa buku komik yang 

dikembangkan pada materi IPS Terpadu kelas VII sub tema Kondisi 

Alam Indonesia dalam pengenalan UHI pada peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakata. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru memiliki pegangan dalam pembelajaran sehingga dapat 

berinovasi dalam menanamkan atau mengajarkan wawasan 

kebencanaan kepada siswa. 

2. Bagi Siswa 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa dalam proses 

pembelajaran maupun respon positif siswa dalam upaya peningkatan 

pengetahuan siswa tentang kebencanaan dalam pembelajaran 

Geografi. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terutama pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan, khususnya bagi program studi Pendidikan Geografi yang 

dapat dijadikan sebagai referensi maupun melengkapi koleksi buku di 

perpustakaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan 

mengenai bahan ajar buku bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti tentang bahan ajar buku lebih dalam.


