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PEMBELAJARAN PEMETAAN SEBAGAI PENGETAHUAN 

KEBENCANAAN PADA MATERI LETAK DAN LUAS INDONESIA 

DENGAN METODE PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION DI 

SMP NEGERI 2 KARTASURA 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkaji perbandingan pemahaman peserta 

didik terhadap materi Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP 

Negeri 2 Kartasura. (2) Mengetahui efektivitas model pembelajaran Particypatory 

Learning and Action untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan dalam materi 

Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP Negeri 2 Kartasura. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan model 

pembelajaran participatory learning and action. Desain penelitian menggunakan 

pretest posttest dengan 32 responden. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan teknik pengaambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Teknis analisis data yang digunakan adalah Daya Pembeda 

dan Paired Sample t Test. Hasil penelitian menunjukkan (1) Hasil daya pembeda 

antara soal pre test dan post test memiliki presentasi yang berbeda-beda antara 

jumlah kelompok atas dan kelompok bawah untuk masin-masing kelas yang 

memiliki kenaikan sebesar 75%, sedangkan 15% bersifat tetap dan 10% menurun. 

(2) Hasil uji T-test menunjukan nilai signifikan .000 , karena nilai signifikan < 0,05 

maka data H0 ditolak. Jadi, ada beda antara post test dan juga pre test, sehingga 

terdapat efektivitas model pembelajaran participatory learning and action. 

Kata Kunci: particypatory learning and action, peta, kuantitatif 

Abstract 

The objectives of this study are: (1) To study the comparison of students' 

understanding of the material location and area of the Indonesian sub-material 

mapping in SMP Negeri 2 Kartasura. (2) Determine the effectiveness of the 

Particypatory Learning and Action learning model to increase disaster knowledge 

in the material location and area of the Indonesian sub-material mapping in SMP 

Negeri 2 Kartasura. This type of research in this study is quantitative using a model 

of participatory learning and action. The study design used a pretest posttest with 

32 respondents. The study was conducted at SMP Negeri 2 Kartasura, Sukoharjo 

Regency with the purposive sampling. Technical analysis of the data used is the 

Discrimination Power and Paired Sample t Test. The results showed (1) That 

distinguishing power between pre-test and post-test questions had different 

presentations between the number of upper and lower groups for each class which 

had an increase of 75%, while 15% were fixed and 10% decreased . (2) T-test 

results show a significant value of .000, because a significant < 0.05 then the H0 

data is rejected. So, there is a difference between post test and pre test. And 

Participatory Learning and Action has an effectiveness in the learning procec. 

Keywords: particypatory learning and action, map, quantitative 
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1. PENDAHULUAN 

Bencana sangat erat kaitannya dengan pemetaan. Dimana daerah rawan bencana 

dapat diidentifikasi salah satunya dengan peta rawan bencana. Pengukuran 

keberhasilan pembelajaran termasuk pemahaman siswa mengenai bencana dapat 

dilihat dari hasil evaluasi siswa. Hasil belajar mencapai maksimal apabila siswa 

dapat memahami sebagian besar dari materi yang disampaikan. Proses 

penyampaian materi sampai dengan evaluasi sangatlah panjang dan secara runtun 

sudah tersusun di dalam silabus dan RPP. Namun, pada kenyatannya masih banyak 

siswa di SMP Negeri 2 Kartasura yang belum paham mengenai pemetaan dan 

kebencanaan.  

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah proses 

pembelajaran yang masih lemah. Proses pembelajaran biasanya memaksa anak 

untuk mengingat sesuatu dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang lama tanpa 

diimbangi dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 

dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memiliki banyak 

perbedaan, salah satunya adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang awalnya 

difokuskan kepada guru sebagai sumber informasi, kini dirubah menjadi 

pembelajaran aktif yang dapat menjadikan semua hal di sekitar siswa dijadikan 

sumber belajar. Selain itu, guru juga dituntut menjadi kreatif agar dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis. Maka dari itu untuk 

membantu meningkatkan pengetahuan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran 

secara maksimal maka digunakan metode pembelajaran Partcipatory Learning and 

Action. 

Partisipatori Learning and Action dipilih untuk mempermudah siswa 

memahami keadaan di sekitarnya. Participatory Learning and Action adalah 

metode kegiatan pembelajaran di mana semua pihak, termasuk pendidik dan 

peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Keikutsertaan peserta didik itu diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan 

pembelajaran yaitu tahap perencanaan program (program palnning), pelaksanaan 

program (program implementation), dan penilaian (program evaluation) kegiatan 

pembelajaran (Parastiwi, Safitri, Prasetyo, & Rahmanto, 2017). 
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Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji perbandingan 

pemahaman peserta didik terhadap materi Letak dan Luas Indonesia sub materi 

Pemetaan di SMP Negeri 2 Kartasura. (2) mengetahui efektivitas model 

pembelajaran Particypatory Learning and Action untuk meningkatkan pengetahuan 

kebencanaan dalam materi Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP 

Negeri 2 Kartasura. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura dengan sampel penelitian 

kelas VII A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif untuk 

mengetahui perbandingan pemahaman peserta didik dan efektivitas model 

pembelajaran Particypatory Learning and Action untuk meningkatkan pengetahuan 

kebencanaan dalam materi Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan. 

Penelitian ini melibatkan peran aktif dari semua pihak termasuk pendidik 

dan peserta didik. Adanya peran aktif siswa dapat membantu pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Metode Participatory Learning and Action memiliki tiga tahapan utama, pertama 

adalah perencanaan program, pelaksanaan program dan ketiga adalah evaluasi atau 

penilaian. Peserta didik terlibat aktif dalam ketiga tahapan diatas. Waktu penelitian 

terdiri dari 4 x jam pelajaran, dimana satu jam pelajaran adalah 40 menit. 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara uji untuk mengolah data hasil 

penelitian, diantaranya: 

2.1 Uji daya pembeda 

Uji daya pembeda menggunakan aplikasi Anatest V4. Uji ini digunakan untuk 

menjadi pembanding antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Apakah 

terdapat peningkatan tentang pengetahuan siswa. Selain itu apakah hasil soal yang 

ada termasuk soal yang susah atau mudah. 
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2.2 Uji paired smple t test 

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel 

bebas (independent) yang berpasangan (Widiyanto, 2009). Maksud dari data yang 

berpasangan disini adalah, sampel kedua atau hasil post test adalah perubahan atau 

perbedaan dari data sampel pertama. 

Uji ini menggunakan software IBM SPSS Statistic 22.0. Uji ini digunakan 

untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel yang berpasangan. 

Hasil dari uji paired sample t test yang berjumlah 32 siswa, dapat diketahui jika 

probabilitas   0.05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas < 0.05, maka H0 

ditolak. Hopotesisnya sendiri adalah: 

H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa signifikan dari penggunaan 

metode pembelajaran participatory learning and action materi pemetaan 

sebelum dan sesudah penerapan. 

H1: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa signifikan dari penggunaan metode 

pembelajaran participatory learning and action materi pemetaan sebelum 

dan sesudah penerapan.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji daya pembeda 

Uji daya pembeda menggunakan aplikasi AnatestV4. Uji ini digunakan untuk 

menjadi pembanding antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Apakah 

terdapat peningkatan tentang pengetahuan siswa. Selain itu apakah hasil soal yang 

ada termasuk soal yang susah atau mudah. Daya pembeda memiliki hasil analisis 

mengenai kelas atas dan kelas bawah. Dimana kelas atas adalah kelompok siswa 

yang mendapatkan nilai diatas rata-rata, sedangkan kelas bawah adalah kelas 

dimana siswa yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata. 

Tabel 1. Hasil analisis daya pembeda pte test dan post test 

No 

Butir 

Baru 

Kelompok 

Atas 

Pre test 

Kelompok 

Bawah 

Pre test 

Beda 

Pre test 

Indeks 

DP 

Pre test 

Kelompok 

Atas 

Post test 

Kelompo

k Bawah 

Post test 

Beda 

Post 

test 

Indeks DP 

Post test 

1 9 3 6 66,67 9 5 4 44,44 

2 4 3 1 11,11 4 3 1 11,11 

3 8 7 1 11,11 5 2 3 33,33 

4 9 4 5 55,56 5 4 1 11,11 
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5 8 4 4 44,44 7 4 3 33,33 

6 8 8 0 0,00 7 5 2 22,22 

7 9 8 1 11,11 9 8 1 11,11 

8 9 4 5 55,56 7 1 6 66,67 

9 4 2 2 22,22 2 1 1 11,11 

10 9 8 1 11,11 8 7 1 11,11 

11 8 5 3 33,33 5 3 2 22,22 

12 3 1 2 22,22 1 0 1 11,11 

13 4 1 3 33,33 3 0 3 33,33 

14 2 0 2 22,22 2 1 1 11,11 

15 2 4 -2 -22,22 6 4 2 22,22 

16 4 1 3 33,33 5 2 3 33,33 

17 7 4 3 33,33 6 4 2 22,22 

18 6 6 0 0,00 5 4 1 11,11 

19 8 2 6 66,67 8 3 5 55,56 

20 9 7 2 22,22 7 5 2 22,22 

Sumber: Peneliti, 2019 

Dalam soal no 1 pre test memiliki jumlah kelompok atas sejumlah 9 dan 

kelompok bawah sejumlah 3 dan memiliki beda sejumlah 6 dengan nilai indeks 

daya pembeda 66,67. Perbedaan ini dapat terjadi karena soal terlalu mudah atau 

terlalu sukar. Soal nomor 1 termasuk kedalam kategori C1 yaitu kategori yang 

menguji pengetahuan siswa mengenai materi yang bersangkutan. Sedangkan untuk 

soal post test memiliki jumlah kelompok atas sejumlah 9 dan kelompok bawah 

sejumlah 5 dan memiliki beda sejumlah 4 dengan nilai indeks daya pembeda 44,44. 

Terdapat peningkatan untuk siswa kelas bawah yang menjawab salah yang awalnya 

berjumlah 6 menjadi 5, sedangkan untuk kelas atas memiliki jumalah yang tetap. 

Berdasarkan tabel 1 jika dibandingkan antara jumlah kelompok atas dan 

kelompok bawah untuk masin-masing kelas yang memiliki kenaikan sebesar 75%, 

sedangkan 15% bersifat tetap dan 10% menurun. Dari penjabaran diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan tentang pemahaman peserta didik 

terhadap materi letak dan luas Indonesia sub materi pemetaan di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

3.2 Uji paired smple t test 

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel 

bebas (independent) yang berpasangan (Widiyanto, 2009). Maksud dari data yang 
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berpasangan disini adalah, sampel kedua atau hasil post test adalah perubahan atau 

perbedaan dari data sampel pertama. 

Uji ini menggunakan software IBM SPSS Statistic 22.0. Uji ini digunakan 

untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel yang berpasangan. 

Hasil dari uji paired sample t test yang berjumlah 32 siswa, dapat diketahui jika 

probabilitas   0.05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas < 0.05, maka H0 

ditolak. Hopotesisnya sendiri adalah: 

H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa signifikan dari penggunaan 

metode pembelajaran participatory learning and action materi pemetaan 

sebelum dan sesudah penerapan. 

H1: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa signifikan dari penggunaan 

metode pembelajaran participatory learning and action materi pemetaan 

sebelum dan sesudah penerapan.  

Tabel 2. Tabel uji paired sample t test 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Sebelum pembelajaran - 

Sesudah pembelajaran 
-12.813 7.925 1.401 -15.670 -9.955 -9.146 31 .000 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel uji paired sample t test diatas, maka hasil pretest dan 

post test  memiliki nilai signifikasi .000 , karena nilai signifikan   0,05 maka data 

H0 ditolak. Jadi, ada beda antara post test dan juga pre test setelah adanya 

perlakuan. 

3.3 Pelaksanaan penelitian 

Penelitian kualitatif dilaksanakan menggunakan satu kelas. Berikut langkah-lagkah 

dalam penelitian: 

3.3.1 Pendahuluan 

Pembelajaran di kelas memiliki 3 tahapan utama yaitu, pembukaan, inti dan 

penutup. Pembukaan pembelajaran biasanya diisi dengan salam, absensi 

oleh guru IPS selanjutnya pemberian motivasi. Kondisi kelas yang kotor 

membuat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membersihkan 
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kelas sambil menunggu siswa yang belum datang. Peserta didik 

menyiapkan bahan pembelajaran untuk materi pemetaan dan dilanjutkan 

dengan pembahasan pembelajaran pertemuan sebelumnya. 

3.3.2 Inti 

Tahap kedua dalam pembelajaran setelah pembukaan pembelajaran adalah 

inti. Pada tahap ini barulah kelas di berikan kepada peneliti setelah guru 

mata pelajaran menyelesaikan pembukaan pembelajaran. Pembelajaran inti 

ini diawali dengan penjelasan maksud dan tujuan peneliti di dalam kelas. 

Selanutnya siswa diberikan pre test. Pre test dilaksanakan sebelum siswa 

menerima materi pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengukur 

keefektifan penggunakan metode Participatory Learning and Action dalam 

pembelajaran. Tujuan pemberian pre test juga sebagai pembanding 

pengetahuan siswa sebelum dan sesudah perlakuan. 

Langkah berikutnya adalah penjelasan proses pembelajaran 

participatory learning and action. Pelaksanaan PLA diawali dengan 

pemberian materi tentang peta selama 25 menit. Materi ini mencakup 

pengertian peta, fungsi peta, sampai dengan komponen peta. Setelahnya 

siswa diarahkan untuk mengelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan 

dibagikan peta dan juga kertas kalkir. Siswa diberi waktu kurang lebih 30 

menit untuk mengerjakan peta dan 10 menit untuk mempresentasikannya 

didepan. 

3.3.3 Penutup 

Peneliti memberikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan nilai moral 

serta manfaat dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Terakhir 

adalah pelaksanaan post test. Hal ini dilakukan untuk mengetaui apakah 

metode yang digunakan dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai 

peta khususnya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif pada materi letak dan luas Indonesia sub 

materi peta kelas VII A SMP Negeri 2 Kartasura, maka dapat disimpulkan sebagai 

berkut: Proses pembelajaran dalam sub materi peta menggunakan model 
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Particypatory Learning and Action dapat meningkatkan pengetahuan kebencanaan 

siswa di SMP Negeri 2 Kartasura. Hal ini ditingkatkan dengan uji daya beda antara 

kelas atas dan kelas bawah. Hasil daya pembeda antara soal pre test dan post test 

memiliki presentasi yang berbeda-beda dibandingkan antara jumlah kelompok atas 

dan kelompok bawah untuk masin-masing kelas yang memiliki kenaikan sebesar 

75%, sedangkan 15% bersifat tetap dan 10% menurun. Dari penjabaran diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan tentang pemahaman peserta 

didik terhadap materi letak dan luas Indonesia sub materi pemetaan di SMP Negeri 

2 Kartasura.  

Efektifitas pembelajaran pada sub materi peta sangat efektif dan dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tabel uji paired sample t test 

diatas, maka hasil pretest dan post test  memiliki nilai signifikasi .000 , karena nilai 

signifikan   0,05 maka data H0 ditolak. Jadi, ada beda antara post test dan juga pre 

test setelah adanya perlakuan. Nilai rata-rata post test yaitu 51. Setelah diberikan 

perlakuan nilai pret test memperoleh nilai lebih  tinggi dengan hasil 63. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas setelah di berikan perlakuan lebih tinggi 

dibandingkan sebelum diberikan perlakuan, sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunaan metode participatory learning and action pada materi letak dan 

luas Indonesia sub materi peta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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