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PENERAPAN METODE PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION 

PADA MATERI PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH  

UNTUK IDENTIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN 

DI SMA NEGERI 1 SEMARANG 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan metode Participatory 

Learning and Action (PLA) dan (2) Hasil belajar pada materi pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk identifikasi penggunaan lahan di SMA Negeri 1 

Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel siswa 

kelas X IPS 3 yang berjumlah 35 orang. Pre-test dan post-test diberikan untuk 

mengetahui sejauh mana metode PLA dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran 

pada materi pemanfaatan penginderaan jauh. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan tes yang terdiri dari soal pre-

test dan post-test, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif kualitatif, uji validasi, uji reliabilitas, uji normalitas, 

dan paired sample t test yang dihitung dengan menggunakan software IBM SPSS 

16.0. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan metode participatory learning 

and action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh dibagi menjadi 3 tahapan 

yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahapan perencanaan dilakukan 

dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan materi 

pembelajaran, serta pemilihan instrumen pembelajaran. Tahap implementasi diisi 

dengan penyampaian materi, pembagian peserta didik ke dalam grup kecil, 

pemberian materi/soal diskusi, dan penyampaian hasil diskusi. Tahap evaluasi 

dilakukan dengan penyampaian hasil diskusi dan kesimpulan tentang materi yang 

telah disampaikan; (2) Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dari 

penggunaan metode PLA pada materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

identifikasi penggunaan lahan yang dibuktikan dengan nilai signifikasnsi paired 

sample t test <0.05, sehingga H0 ditolak. Perbedaan hasil belajar yang dapat dilihat 

dari peningkatan nilai rata-rata pre-test dan post-test peserta yaitu dari nilai 57,1 

menjadi 70,3. 

Kata kunci: participatory learning and action, penginderaan jauh, penggunaan 

lahan 

Abstract 

This research aimed to determine (1) the implementation of the Participatory 

Learning and Action (PLA) method and (2) the results of learning on remote 

sensing utilization materials for landuse identification at SMA Negeri 1 Semarang. 

This research was a quantitative study with samples of grade X IPS 3 students 

amounting to 35 people. Pre-Test and post-test are provided to determine the extent 
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to which PLA methods can improve learning evectivity in remote sensing 

utilization materials. The data collection techniques used in this research were 

observations and tests consisting of pre-test and post-test, while the data analysis 

technique used in this research were qualitative descriptive analysis, validation test, 

reliability test, normality test, and paired sample t test which was calculated using 

IBM SPSS 16.0 software. The results of the study showed (1) the application of 

PLA methods on remote sensing utilization materials is divided into three phases: 

planning, implementation, and evaluation. The planning stages are carried out by 

making a lesson plan (RPP) and learning materials, as well as the selection of 

learning instruments, and pre-test. The implementation stage is filled with material 

delivery, the division of learners into small groups, the provision of discussion 

materials/questions, and the delivery of discussion results. Evaluation stage is done 

by submitting the results of discussion and conclusion about the material that has 

been submitted; (2) There has difference in student learning outcomes from the use 

of the PLA method on remote sensing utilization materials for landuse identification 

evidenced by the significance value of paired sample T test < 0.05, so H0 rejected. 

The difference in learning outcomes that can be seen from the increase in the 

average value of pre-test and post-test participants is from the value of 57.1 to 70.3. 

Keywords: participatory learning and action, remote sensing, land use 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perkembangan suatu 

bangsa. Pekembangan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan kualitas 

pendidikan yang dimilikinya. Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan bertujuan agar 

dalam proses pembelajaran peserta didik dapat berperan secara aktif untuk 

mengembangkan potensi dirinya dalam meraih prestasi belajar. 

Dalam proses pembelajaran geografi, guru memiliki peran yang sangat 

penting agar peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan. Namun 
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dalam kenyataannya penyampaian materi geografi seringkali dilakukan dengan 

cara konvensional, sehingga pembelajaran geografi cenderung membosankan dan 

kurang menarik minat peserta didik, yang pada gilirannya prestasi belajar peserta 

didik kurang memuaskan (Latief dkk, 2014). Rendahnya minat peserta didik dapat 

ditandai dengan pasifnya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal 

ini menunjukan adanya permasalahan atau hambatan dalam metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. 

Participatory learning and action (PLA) merupakan metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran geografi yang 

memerlukan partisipasi peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. 

PLA memiliki persamaan dengan metode pembelajaran partisipatif, namun PLA 

lebih menekankan pada keputusan dari suatu komunitas atau masyarakat. Napier 

dan Nigel (2017) menjelaskan bahwa gagasan mendasar dari PLA adalah 

komunitas didukung untuk menganalisis situasi mereka sendiri, membuat 

keputusan tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah, dan sebagai hasilnya 

diberdayakan untuk mengambil tindakan, dimana dalam hal ini komunitas dapat 

diartikan sebagai peserta didik dengan local knowledge yang dimilikinya. 

Peningkatan hasil belajar menggunakan metode PLA ditegaskan pula oleh 

Komalasari (2019) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan nilai rata-rata pre test dari 60,89 menjadi 77,07 setelah digunakannya 

metode participatory learning and action dalam pembelajaran. 

Kota Semarang sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah merupakan kota 

yang mengalami dampak terjadinya perubahan penggunaan lahan. Data spasial 

digital Kota Semarang menunjukkan bahwa luasan lahan terbangun merupakan 

luasan penggunaan lahan yang semakin meningkat. Peningkatan luasan lahan 

terbangun dari tahun 2004 hingga 2019 sebesar 191,93 Ha ini diikuti oleh 

penurunan luasan penggunaan lahan di sektor lainnya seperti sawah, kebun, tegalan, 

dan empang dengan masing-masing penurunan luasan sebesar 73,73 Ha, 189,99 Ha, 

213,75 Ha, dan 29,04 Ha. 
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Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kota Semarang disebabkan 

oleh adanya fenomena urban sprawl, diamana urban sprawl merupakan sebuah 

ekspansi pembangunan kota dan pinggirannya baik itu struktur dan aktivitasnya 

secara tidak terencana dari sebuah lahan yang masih bersifat pedesaan. Hasil 

penelitian mengenai urban sprawl di Kota Semarang menggunakan rumus NDBI 

dan NDVI menunjukkan bahwa pada tahun 1992-2000 pertambahan lahan 

terbangun paling luas berada di zona barat pada jarak 5-10 Km dari pusat kota, 

yakni seluas 635,01 Ha. Pertambahan lahan terbangun di Kota Semarang secara 

keseluruhan di zona tersebut (5-10 Km dari pusat kota) disebabkan oleh 

pengembangan permukiman baru di daerah penyangga Kota Semarang dan banyak 

dibukanya lahan untuk kawasan industri baru terutama di Kecamatan Ngaliyan dan 

Semarang Barat (Hadi, 2013). 

Identifikasi penggunaan lahan perlu dilakukan untuk mengetahui isu atau 

permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul akibat adanya perubahan 

penggunaan lahan. Identifikasi penggunaan lahan juga perlu dilakukan untuk 

mengambil suatu kebijakan terkait pengembangan suatu wilayah. Salah satu cara 

untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dengan menggunakan citra penginderaan 

jauh. Penggunaan citra penginderaan jauh terutama dalam identifikasi penggunaan 

lahan dapat dipelajari sejak dini di jenjang SMA melalui pelajaran geografi. 

SMA Negeri 1 Semarang merupakan sekolah yang berada pada radius 5-10 

Km dari pusat Kota Semarang. SMA Negeri 1 Semarang merupakan salah satu 

sekolah favorit di Kota Semarang, namun akibat adanya sistetem zonasi sebagai 

upaya penyamarataan penerimaan pendidikan raw input di SMA Negeri 1 

Semarang menjadi kurang berkualitas. Peserta didik dengan NEM 17 atau dengan 

rata-rata nilai 4.25 dapat diterima di SMA Negeri 1 Semarang (Sigi Jateng, 2019). 



5 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1) Mengetahui penerapan metode participatory learning action pada materi

pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi penggunaan lahan di SMA

Negeri 1 Semarang.

2) Mengetahui hasil belajar menggunakan metode participatory learning and

action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi

penggunaan lahan di SMA Negeri 1 Semarang.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif desain penelitian yang dilakukan dapat 

digambarkan secara sederhana sebagai berikut: 

O1-----X-----O2 

Keterangan: 

O1 : Kondisi awal (Pre-test) 

O2 : Kondisi akhir (Post-test) 

X : Perlakuan (penerapan metode participatory learning and action) 

Kondisi awal (O1) dilakukan dengan pemberian pre test kepada peserta 

didik untuk mengetahui kondisi awala peserta didik yang diketahui dari sejauh 

mana pemahaman peserta didik terhadap materi pemanfaatan penginderaan jauh. 

Perlakuan (X) dilakukan dengan penyampaian materi pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk identifikasi penggunaan lahan dan penerapan metode participatory 

learning and action yang dilakukan melalui diskusi, kemudian pada kondisi akhir 

(O2) dilakukan pemberian post test kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi 

akhir yang diketahui dari ada atau tidaknya perubahan hasil belajar peserta didik 

pada materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi penggunaan lahan 

dengan menggunakan metode participatory learning and action. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Semarang yang terdiri dari kelas X IPS 1, 2, dan 3. Sampel yang digunakan 
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adalah kelas X IPS 3 dengan jumlah peserta didik sebanyak 36 orang. Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

dimana pengambilan sampel didasarkan atas hasil nilai Ulangan Akhir Semester 

(UAS) Ganjil dimana kelas X IPS 3 mendapatkan rata-rata paling rendah yaitu 71 

sedangkan kelas X IPS 1 dan X IPS 2 mendapatkan nilai rata-rata 77 dan 75. 

Pengambilan sampel berdasarkan kelas dengan rata-rata UAS terendah dilakukan 

dikarenakan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik, sehingga diharapkan dari penerapan metode participatory 

learning and action yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan pemberian pre-test dan post-test yang 

bertujuan untuk membandingkan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah 

diberikannya metode participatory learning and action. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi dan tes yang terdiri dari soal pre-test dan post-test, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, uji validasi, uji realibilitas, uji normalitas, dan paired sample t test. 

Teknik analisis data dihitung dengan menggunakan software IBM SPSS 16.0. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahapan Metode Participatory Learning and Action 

Pelaksanaan metode participatory learning and action menurut Kustanto 

(2015) dibagi menjadi 3 tahapan yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

Tahapan perencanaan digambarkan sebagai tahap persiapan yang dilakukan 

sebelum kegiatan pembelajaran dengan metode participatory learning and action. 

Tahapan implementasi dilakukan dengan kegiatan inti atau penyampaian materi 

pemanfaatan penginderaan jauh dengan metode participatory learning and action 

yang dilakukan melalui diskusi, kemudian pada tahapan evaluasi digambarkan 

sebagai kegiatan penutup dari kegiatan pembelajaran dengan metode participatory 

learning and action. 
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Secara detail tahapan pelaksaan pembelajaran dengan metode participatory 

learning and action adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan

a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Pembuatan materi pembelajaran.

c. Pemilihan instrumen pembelajaran.

2) Tahap Implementasi

a. Penyampaian materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi

penggunaan lahan.

b. Pembagian peserta didik ke dalam grup kecil yang beranggotakan 5 hingga

6 orang.

c. Pemberian materi/soal diskusi.

d. Penyampaian hasil diskusi oleh 2 kelompok yang dipilih secara acak untuk

mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan sedangkan kelompok

lainnya diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan.

3) Tahap Evaluasi

a. Penyampaian hasil diskusi dan kesimpulan tentang materi pemanfaatan

penginderaan jauh untuk identifikasi penggunaan lahan yang telah

disampaikan.

3.2. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran diawali dengan pemberian salam yang dilakukan oleh 

guru mata pelajaran geografi kelas X kemudian dilanjutkan dengan pemberian 

waktu keseluruhan kepada peneliti. Kegiatan pendahuluan dilakukan dengan 

perkenalan identitas serta penyampaian bahwa peserta didik kelas X IPS 3 akan 

dijadikan sebagai objek dalam penelitian skripsi. Pada awal pembelajaran peserta 

didik diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemhaman peserta didik sebelum 

diberikan materi pembelajaran. 

Kegiatan inti diawali dengan menanyakan seputar pengetahuan peserta didik 

mengenai materi yang akan disampaikan kemudian di lanjutkan dengan 
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penyampaian materi dengan metode ceramah. Pada tahap kegiatan ini dilakukan 

penayangan video time lapse hasil citra yang diambil menggunakan satelit untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan sebagai salah satu manfaat penginderaan 

jauh. Penayangan video ini dilakukan untuk menambah tingkat pemahaman 

terhadap materi yang disampaikan. Setelah materi selesai diberikan, peneliti 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya setelah itu 

dilanjutkan dengan pembagian kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 peserta didik 

untuk penerapan meotde participatory learning and action. 

Peneliti memberikan waktu 20 menit untuk mengidentifikasi jenis penggunaan 

lahan dan menentukan permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan pembagain wilayah yang telah diberikan menggunakan citra Landsat yang 

telah dibagikan. Penerapan metode participatory learning and action dapat 

diinterpretasikan melalui penentuan permasalahan dan potensi wilayah yang 

merupakan hasil pemikiran peserta didik berdasarkan local knowledge yang 

dimiliki. Melalui kegiatan tersebut peserta didik dapat berlatih untuk berpikir kritis 

tentang permasalahan yang ada di sekitar. Setelah tiap kelompok selesai melakukan 

tugasnya peneliti menunjuk secara acak 2 kelompok untuk mempresentasikan tugas 

yang telah dikerjakan.  Detail proses pembelajaran dengan metode participatory 

learning and action dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Proses Pembelajaran dengan Metode 

Participatory Learning and Action 

Sumber: Peneliti, 2020 

Kegiatan penutup dilakukan dengan penyampaian kesimpulan oleh peneliti 

tentang materi yang disampaikan dan pemberian post-test kepada peserta didik 
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yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik setelah diberikan 

materi. 

3.3. Penerapan Metode Participatory Learning and Action pada Materi 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Penerapan pembelajaran menggunakan metode participatory learning and 

action pada materi pemanfaat penginderaan jauh dilakukan dengan identifikasi 

jenis penggunaan lahan dan penentuan permasalahan dan potensi dari suatu wilayah 

melalui kegiatan berdiskusi pada kelompok kecil yang telah dibentuk. Melalui 

kegiatan berdiskusi tersebut peserta didik belajar berpartisipasi secara aktif dan 

beprikir kritis. Adapun soal yang diberikan peneliti adalah (1) Identifikasi jenis 

penggunaan lahan yang ada; (2) Menentukan potensi yang dapat dikembangkan 

berdasarkan jenis penggunaan lahan yang ada; dan (3) Menentukan permasalahan 

yang dapat timbul. Contoh instrumen citra yang digunakan dan hasil dari aktivitas 

pembelajaran dengan menggunakan metode participatory learning and action 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. Contoh Instrumen Citra dan Hasil Aktivitas Pembelajaran 

Sumber: Peneliti, 2020 
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Tabel 1. Hasil Aktivitas Pembelajaran dengan 

Metode Participatory Learning and Action 

Kelompok 
Identifikasi Jenis Penggunaan 

Lahan 
Potensi Wilayah Permasalahan Wilayah 

Barusari 
Permukiman, pertokoan, 
perkantoran, lapangan 

Perumahan, tempat 
wisata kuliner dan 
wisata air 

Alih fungsi lahan hijau, 
kesenjangan sosial, 
kemacetan, pemanfaatan 
SDA yang kurang pantas 

Lempongsari 
Permukiman, lahan hijau, dan 
lahan tandus 

Pembangunan 
perumahan ramah 
lingkungan, 
pembangunan taman 
untuk menambah 
lahan hijau dan 
daerah resapan 

Kepadatan penduduk, 
kebakaran akibat rumah 
yang berhimpitan, polusi 
udara, alih fungsi lahan, 
kemacetan, dan 
permukiman kumuh 

Mugassari 
Permukiman, stadion, sekolah, 
perkantoran, pertokoan, taman 
rekreasi, taman bunga 

Pembangunan CBD 
dan real estate 

Kemacetan, banjir, sampah, 
kepadatan penduduk, 
ketersediaan ruang hijau 
yang rendah, rendahnya 
tingkat kesehatan 

Petompon Permukiman 
Pembangunan 
perumahan 

Kurangnya resapan air, 
banjir, dan polusi udara 

Pleburan 

Universitas, permukiman, 
kuburan, masjid, tempat usaha 
foto copy, warung makan, 
pertokoan, pusat perbelanjaan, 
lapangan, sekolah 

Dapat dikembangkan 
menjadi wilayah kos-
kosan, usaha foto 
copy dan tempat 
makan bagi 
mahasiswa 

Potensi banjir jika musim 
hujan, kemacetan dan polusi 
udara  serta penurunan 
jumlah ruang hijau 

Randusari 

Sekolah, rumah sakit, kuburan, 
permukiman, pusat perbelanjaan, 
tempat ibadah, restaurant, 
perkantoran, ATM, mini market  

Perumahan dan desa 
wisata 

Kemacetan pada pusat 
perbelanjaan, banjir, 
urbanisasi, pemanasan 
global, permukiman kumuh 

Sumber: Peneliti, 2020 

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode participatory 

learning and action menunjukkan 5 dari 6 kelompok sudah sangat baik dalam 

mengidentifkasi jenis penggunaan lahan yang ada. Kelompok wilayah Barusari, 

Lempongsari, Mugassari, Pleburan, dan Randusari telah dapat mengidentifikasi 

jenis penggunaan lahan secara detail dilihat dari keberagaman jenis penggunaan 

lahan yang disebutkan namun kelompok wilayah Petompon hanya menyebutkan 

satu jenis penggunaan lahan yaitu permukiman saja, hal ini menunjukkan bahwa 

local knowledge 5 dari 6 kelompok sudah sangat baik. Partisipasi yang baik dalam 

mengikuti kegiatan berdiskusi ditunjukkan oleh kelompok wilayah Barusari, 

Mugassari, Pleburan, dan Petompon namun kelompok wilayah Lempongsari dan 

Randusari hanya menunjukkan partisipasi seadanya saja hal ini dapat dilihat dari 
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anggota kelompok wilayah Lempongsari dan Randusari hanya menunjukkan 

partisipasi ketika diminta oleh salah satu anggotanya saja.  

Pada kegiatan menjawab soal menentukan potensi yang dapat 

dikembangkan berdasarkan jenis penggunaan lahan yang ada dan menentukan 

permasalahan yang dapat timbul kelompok wilayah Barusari, Mugassari, dan 

Pleburan yang dapat menyampaikan pendapatnya secara inovatif dan aktual namun 

dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah hanya kelompok 

wilayah Mugassari yang dapat menyampaiakan pendapatnya melalui konsensus 

yang diikuti oleh partisipasi tiap anggotanya. Detail hasil aktivitas pembelajaran 

dengan menggunakan metode participatory learning and action dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Pembentukan kelompok pada penerapan metode participatory learning and 

action memiliki kelebihan yaitu sebagai sarana belajar yang kuat serta sebagai dasar 

tindakan dan perubahan (Participatory Research in Asia, 1995). Indikator penilaian 

yang digunakan dalam kegiatan berdiskusi ini meliputi partisipasi, komunikasi, 

pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan, serta wawasan yang 

dimiliki oleh tiap kelompok. Detail hasil penilaian berdasarkan indikator yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Indikator Penilaian Berdiskusi 

Kelompok Partisipasi Komunikasi 
Pengambilan 

Keputusan 
Pemecahan 

Permasalahan 
Wawasan 

Barusari 17 17 15 15 20 

Lempongsari 15 17 10 10 17 

Mugassari 20 20 17 17 20 

Petompon 17 17 12 12 15 

Pleburan 17 17 15 15 20 

Randusari 15 17 10 10 15 

Sumber: Peneliti, 2020 

Kriteria indikator partisipasi ditunjukkan dari perilaku ketertarikan anggota 

kelompok dan dorongan anggota kelompok untuk berbicara dimana dalam hal ini 

tiap anggota 4 dari 6 kelompok menunjukkan rasa ketertarikan dan keinginan untuk 

berbicara yang lebih dibandingkan 2 kelompok lainnya. Komunikasi ditunjukkan 
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melalui arah komunikasi dimana komunikasi yang terjadi pada kegiatan berdiskusi 

menggunakan metode participatory learning and action merupakan jenis 

komunikasi dua arah. Pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan 

dilakukan melalui konsensus atau kesepakatan yang didapat melalui partisipasi tiap 

anggota kelompok dalam menentukan permasalahan dan potensi dari suatu wilayah 

dimana dalam hal ini hanya 3 dari 6 kelompok yang aktif dalam penyampaian 

konsesnus tersebut. Wawasan dapat dilihat dari local knowledge, kreatifitas dan 

inovasi tiap kelompok dalam menjawab pertanyaan dimana tiap kelompok telah 

menunjukkan local knowledge yang baik namun hanya 4 dari 6 kelompok yang 

menunjukkan kreatifitas dan inovasi dalam menjawab menentukan potensi dan 

permasalahan suatu wilayah. Local knowledge dapat dilihat melalui ketepatan dan 

kedetailan tiap kelompok dalam mengidentifikasi jenis penggunaan lahan suatu 

wilayah.  

Hasil diskusi kemudian dihitung skor akhirnya kemudian dinilai. Nilai yang 

diperoleh kemudia diinterpretasikan sesuai kriteria dimana kategori sangat baik 

(81-100), baik (61-80), cukup (41-60), kurang (21—40), sangat kurang (<21). 

Detail skor akhir penilaian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Skor Akhir Penilaian 

Kelompok Skor Kategori Kelompok Skor Kategori 

Barusari 84 Sangat Baik Petompon 73 Baik 

Lempongsari 69 Baik Pleburan 84 Sangat Baik 

Mugassari 94 Sangat Baik Randusari 67 Baik 

Sumber: Peneliti, 2020 

Tabel 3. menunjukkan bahwa 3 dari 6 kelompok sudah berpartisipasi aktif 

dengan sangat baik dalam memahami dan menentukan potensi dan permasalahan 

yang dapat timbul akibat adanya jenis penggunaan lahan tertentu di suatu wilayah. 

3.4. Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar menggunakan metode participatory learning and action pada materi 

pemanfaatan penginderaan jauh dapat dilihat dengan menggunakan perbandingan 
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nilai pre-test dan post-test. Perbandingan nilai rata-rata pre-test dan post-test dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-Test dan Post-Test 

Sumber: Peneliti, 2020 

Nilai rata-rata pre-test dan post-test menunjukan adanya peningkatan dari 

nilai 57,1 menjadi 70,3. Hal ini menunjukan bahwa setelah dilakukannya metode 

participatory learning and action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh 

tingkat pemahaman peserta didik mengalami peningkatan. Tingkat pemahaman 

peserta didik dapat dilihat dari ditribusi butir soal, dimana butir soal dengan jumlah 

jawaban benar paling banyak berada pada butir 8 dengan tingkatan taksonomi 

Bloom C3. Detail distribusi jawaban benar berdasarkan tingkatan taksonomi Bloom 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi Jawaban Benar berdasarkan Tingkatan Taksonomi Bloom 

Butir 
Soal 

Taksonomi 
Bloom 

Jumlah 
Benar 

Butir 
Soal 

Taksonomi 
Bloom 

Jumlah 
Benar 

1 C3 10 12 C1 26 

2 C3 12 13 C4 24 

3 C1 31 14 C4 27 

4 C3 32 15 C4 30 

5 C3 17 16 C4 31 

6 C3 23 17 C3 26 

7 C3 25 18 C3 6 

8 C4 33 19 C4 27 

9 C4 29 20 C5 25 

10 C2 31 21 C5 31 

11 C1 22 

Sumber: Peneliti, 2020 
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Distribusi jawaban benar berdasarkan tingkatan taksonomi Bloom 

menunjukan bahwa peserta didik telah mampu mengingat materi yang telah 

disampaikan, memahami, menerapkan pemahaman yang telah didapatkan secara 

nyata, menganalisis dan mensisntesis suatu hipotesis dengan suatu ilmu 

pengetahuan. Distribusi jawaban benar berdasarkan tingkatan taksonomi Bloom 

juga menunjukan bahwa peserrta didik telah memiliki kemampuan High Order of 

Thinking Skills (HOTS) atau tingkat pemikiran atas dimana peserta didik dapat 

berpikir secara kritis dan logis. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan: 

1) Penerapan metode participatory learning and action pada materi pemanfaatan

penginderaan jauh dibagi menjadi 3 tahapan yaitu perencanaan, implementasi,

dan evaluasi. Tahapan perencanaan dilakukan dengan pembuatan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan materi pembelajaran, serta pemilihan

instrumen pembelajaran. Tahap implementasi diisi dengan penyampaian

materi, pembagian peserta didik ke dalam grup kecil, pemberian materi/soal

diskusi, dan penyampaian hasil diskusi. Tahap evaluasi dilakukan dengan

penyampaian hasil diskusi dan kesimpulan tentang materi yang telah

disampaikan.

2) Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dari penggunaan metode

participatory learning and action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh

yang dibuktikan dengan paired sample t test <0.05, sehingga H0 ditolak.

Perbedaan hasil belajar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata pre-

test dan post-test peserta yaitu dari nilai 57,1 menjadi 70,3.
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