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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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 
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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. 

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 
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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 (SigiJateng, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENERAPAN METODE PARTICIPATORY 

LEARNING AND ACTION PADA MATERI PEMANFAATAN 

PENGINDERAAN JAUH UNTUK IDENTIFIKASI PENGGUNAAN 

LAHAN DI SMA NEGERI 1 SEMARANG” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Guru masih menggunakan metode konvensional sehingga peserta didik 

merasa bosan dan menyebabkan prestasi belajar kurang memuaskan. 
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2. Participatory learning and action (PLA) merupakan metode yang 

dapat digunakan untuk meningkatkankan keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik. 

3. SMA Negeri 1 Semarang merupakan sekolah yang berada pada radius 

5-10 km dari pusat Kota Semarang dan memiliki raw input yang 

kurang berkualitas akibat adanya sistem zonasi. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, 

pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan metode 

participatory learning action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh 

untuk identifikasi penggunaan lahan untuk meningkatkan hasil belajar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode participatory learning action pada 

materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi penggunaan 

lahan di SMA Negeri 1 Semarang? 

2. Bagaimana hasil belajar menggunakan metode participatory learning 

and action pada materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

identifikasi penggunaan lahan di SMA Negeri 1 Semarang? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

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. 

F. Manfaat Penelitian 
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Beberapa manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai metode pembelajaran 

participatory learning and action khususnya di bidang geografi. 

b. Sebagai sumber informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis 

pada masa yang akan dating. 

c. Memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan ilmu 

geografi khususnya dalam bidang pemafatan penginderaan jauh 

untuk identifikasi penggunaan lahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan guru mata pelajaran 

yang terakait mengenai metode pembelajaran yang baik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran khususnya dengan metode 

participatory learning and action. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk 

meningkatkan hasil belajar dan menambah pengetahuan siswa pada 

materi pembelajaran pemafatan penginderaan jauh untuk 

identifikasi penggunaan lahan. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan penyediaan 

fasilitas yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk pendidik dan peserta didik agar pendidik lebih 

efektif dalam proses belajar mengajar. 

  


