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PENERAPAN METODE PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION 

(PLA) PADA MATERI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI TANAH 

KELAS X DI SMA NEGERI COLOMADU 

Abstrak  

Penggunaan metode Participatory Learning and Action (PLA) yang akan 

digunakan peneliti akan membuat siswa dapat lebih mudah memahami materi, 

siswa juga ikut andil berpartisipasi didalam proses pembelajaran. Penggunaan mind 

map menjadi salah satu alternatif sebagai media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui penerapan metode 

Participatory Learning and Action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah 

kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu 2). Mengetahui hasil belajar peserta didik 

menggunakan metode Participatory Learning and Action pada materi pemanfaatan 

dan konservasi tanah kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu metode Participatory Learning And Action. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan 

instrumen yang digunakan berupa soal pretest dan post-test. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrumen, uji reliabilitas, 

uji normalitas, dan paired sampel t test yang dihitung dengan menggunakan 

software IBM SPSS 21.0. Hasil penelitian ini yaitu 1). Penerapan metode 

participatory learning and action menggunakan mind map pada kelas X IPS 2 

sangat baik 2). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji pairet sampel t test 

menunjukkan nilai signifikan < 0,05 atau H0 ditolak yang mengandung arti bahwa 

terdapat pengaruh penerapan metode Participatory Learning and Action pada 

materi pemanfaatan dan konservasi tanah. Pengaruh hasil belajar dapat dilihat dari 

peningkatan nilai rata-rata pre test dan post test yaitu dari 66,02 meningkat menjadi 

73,97 

 

Kata Kunci : Participatory Learning and Action , pemanfaatan dan konservasi 

                     tanah, mind map 

 

Abstract 

The use of the Participatory Learning and Action (PLA) method that researchers  

used make it easier for students to understand the material, students also take part 

in participating in the learning process. The use of mind maps is an alternative as 

the media used in this learning. This study aims to 1). Know the application of the 

Participatory Learning and Action method in the material of land use and 

conservation in class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu 2). Know the learning 

outcomes of students using the Participatory Learning and Action method on the 

material of land use and conservation in class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. The 

research type was quantitative research. The research design used in this study was 
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the Participatory Learning and Action method. The subjects in this study were 

students of class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. The data collection technique 

used in this study was observation and the instruments used were pretest and post-

test desaign. The data analysis techniques used in this study were the instrument 

validity test, the reliability test, the normality test, and the paired sample t test which 

were calculated using the IBM SPSS 21.0 software. The results of this study were 

1). The application of participatory learning and action methods uses a mind map 

in class X IPS 2 which was very good 2). This was evidenced by the results of the 

pairet sample t test which shows a significant value <0.05 or H0 was rejected, which 

means that there was an effect of the application of the Participatory Learning and 

Action method on the material of land use and conservation. The effect of learning 

outcomes can be seen from the increase in the average value of pre-test and post-

test, from 66.02 to 73.97. 

Keywords: Participatory Learning and Action, utilization and conservation 

                  land, mind map. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi tonggak penting disetiap perkembangan zaman, terlebih 

pada masa globalisasi yang kian meningkat. Pendidikan adalah 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, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU 

SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan yaitu mengembangkan peserta didik dalam menggali 

potensi dan membentuk karakter diri yang mulia. 

Melalui aktifitas kegiatan belajar, peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dari berbagai aspek kehidupan. Kegiatan belajar 

tersebut akan mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

sesuai yang diharapkan. Belajar menurut (Dasopang 2017 : 335 dalam 

Ainurrahman, 2013) merupakan aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang 

disadari atau disengaja. Aktifitas ini merujuk pada keaktifan seseorang dalam 

melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada 

dirinya. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan 

baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin 
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tinggi. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan 

lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang 

pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian 

kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

(Arikunto, 2001 : 54). 

Kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal diperlukan 

adanya metode pembelajaran. Metode memiliki peran yang sangat strategis 

dalam mengajar. Metode berperan sebagai rambu-rambu atau “bagaimana 

memproses” pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik dan sistematis. 

Proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif tanpa suatu metode. 

Karena itu, setiap guru dituntut menguasai berbagai metode dalam rangka 

memproses pembelajaran efektif, efisien, dan menyenangkan guna tercapainya 

tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Secara implementatif metode 

pembelajaran dilaksanakan sebagai teknik, yaitu pelaksanaan apa yang 

sesungguhnya terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai tujuan (Mukrima, 2014 

: 45). Oleh karena itu, metode dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan 

agar kegiatan belajar mengajar didalam kelas dapat terlaksana dengan baik.  

Pembelajaran yang ada disekolah meliputi beragam lingkup mata 

pelajaran seperti agama, matematika, fisika, bahasa, kimia, geografi, dan 

lainnya. Mata pelajaran tersebut pada umumnya terdapat pada jenjang sekolah 

menengah atas (SMA) salah satunya yaitu geografi. Geografi merupakan mata 

pelajaran yang menjadi primadona bagi peserta didik yang menempuh kelompok 

belajar kelas IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan menjadi mata pelajaran 

peminatan bagi mereka yang berada di kelompok belajar kelas IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Namun pada kenyataannya masih banyak peserta didik 

yang memandang setengah hati mengenai mata pelajaran geografi ini. 

Dalam proses pembelajaran Geografi, seorang guru memiliki peran 

penting dalam menyampaikan informasi, melatih keterampilan dan 

membimbing belajar siswa sehingga para guru dituntut memiliki kualifikasi dan 
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kompetensi tertentu, agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung 

efektif dan efisien. Hal yang menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran 

Geografi adalah disebabkan kurang dikemasnya pembelajaran pembelajaran 

Geografi dengan metode yang menarik, menantang dan menyenangkan. Para 

guru seringkali menyampaikan materi Geografi dengan cara konvensional, 

sehingga pembelajaran Geografi cenderung membosankan dan kurang menarik 

minat siswa sehingga prestasi belajar siswa kurang memuaskan (latief dkk, 2014 

: 11).  

Faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut beragam. peserta didik 

yang kurang berpartisipasi dalam pembelajaran maupun karena guru yang 

memberikan pembelajaran secara pasif. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengubah mainset siswa dalam menerima pembelajaran geografi perlu adanya 

keahlian khusus untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, 

menarik, aktif, dan inovatif agar berpengaruh terhadap rasa keingintahuan 

belajar peserta didik. Rasa keingintahuan tersebut nantinya dapat mengubah 

output proses pembelajaran yang berkualitas. 

Pembelajaran yang berkualitas bukan saja berasal dari banyaknya materi 

yang diberikan oleh guru tetapi juga berasal dari metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Metode dalam pembelajaran memiliki banyak variasi, 

metode tersebut dapat disesuaikan dengan karakter lingkungan belajar siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Metode Participatory 

Learning And Action (PLA). Menurut (Kustanto, 2015 : 66 dalam Sudjana 2005) 

Participatory learning mengandung arti ikut serta peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik itu diwujudkan dalam tiga tahapan 

kegiatan pembelajaran yaitu perencanaan program (program planning), 

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

kegiatan pembelajaran.  

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 
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partisipatif, namun PLA lebih menekankan pada keputusan dari suatu 2 

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 (Dini, 2020 : 2). 

Observasi yang telah dilakukan di SMA N Colomadu menunjukkan 

kegiatan pembelajaran terlihat kurang menarik dan kurang antusias dalam 

memahami materi pelajaran. Peserta didik yang terlihat memperhatikan dan 

merespon materi yang diajarkan terlihat hanya beberapa saja. Siswa belum 

merasa nyaman dengan pembelajaran yang didapat, ini dipengaruhi oleh suasana 

lingkungan belajar dikelas yang tidak interaktif. Disisi lain, penerapan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru belum memperlihatkan adanya antusias 

belajar dari siswa.  

Penerapan metode Participatory Learning And Action (PLA) ini 

didampingi dengan bantuan pembelajaran menggunakan mindmap. Mindmap 

merupakan salah satu metode pembelajaran dimana siswa mampu menjadi 

kreatif dalam menghasilkan suatu gagasan atau fikiran, mencatat apa yang harus 

dipelajari. Metode ini lebih menekankan pada pengkombinasian warna dan 

bentuk yang akan membuat siswa semakin tertarik dan bersemangat dalam 

proses pembelajaran, sehingga materi yang diserap dapat mudah dipahami. 

Mindmap merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kreatifitas belajar siswa ( Hidayat dkk, 2020 : 40). 

Berdasarkan uraian di atas Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu 

PENERAPAN METODE PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION 

(PLA) PADA MATERI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI TANAH 
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KELAS X DI SMA NEGERI COLOMADU. Berdasarkan uraian pada latar 

belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu. 

1. Bagaimana penerapan metode Participatory Learning and Action pada materi 

pemanfaatan dan konservasi tanah kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik menggunakan metode participatory 

learning and action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah kelas X 

IPS 2 SMA Negeri Colomadu? 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif (Quantitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Komalasari, 2019 dalam Sugiyono 2012). 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

Participatory Learning And Action. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan instrumen yang digunakan 

berupa soal pretest dan post-test. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas instrumen, uji reliabilitas, uji normalitas, dan 

paired sampel t test yang dihitung dengan menggunakan software IBM SPSS 

21.0.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran di Kelas X IPS 2 dilakukan secara online melalui 

sambungan whatsapp antar peserta didik dan peneliti. Pembelajaran diadakan 

secara daring dikarenakan adanya faktor pandemi virus Covid-19 yang terjadi 

diseluruh Indonesia, oleh karena itu lembaga pendidikan di seluruh Indonesia 

seperti sekolah dari jenjang TK hingga SMA maupun Universitas menutup 

sementara aktivitas belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, untuk 

menekan laju penurunan virus tersebut, SMA Negeri Colomadu juga 
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menutup sementara aktivitas pembelajaran di sekolah secara tatap muka yang 

kemudian digantikan dengan pembelajaran secara daring untuk menunjang 

kegiatan belajar siswa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, 

kegiatan diawali dengan penyampaian pengantar oleh Bu Tri Utami selaku 

guru kelas mata pelajaran geografi, dan kemudian guru kelas menyerahkan 

kegiatan selanjutnya kepada peneliti untuk mengisi waktu pembelajaran 

secara daring ini. 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan perkenalan dan pemberian 

pengarahan kepada peserta didik selama masa penelitian berlangsung di 

kelas. Tahap kegiatan awal pembelajaran ini, peneliti memberikan soal pre-

test kepada seluruh peserta didik kelas X IPS 2. Pre-test  tersebut diberikan 

guna mengetahui tingkat kemampuan siswa sebelum materi pembelajaran 

diberikan oleh peneliti. Kegiatan awal pembelajaran usai selanjutnya peneliti 

memulai untuk kegiatan inti pembelajaran.  

Kegiatan inti pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah dan 

tanya jawab secara daring. Secara implementatif metode pembelajaran 

dilaksanakan sebagai teknik, yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya 

terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai tujuan Mukrima, 2014:45). Oleh 

karena itu, metode dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan agar 

kegiatan belajar mengajar didalam kelas dapat terlaksana dengan baik. Pada 

tahap pembelajaran ini peneliti memberikan sebuah dokumen pdf  yang berisi 

materi pemanfaatan dan konservasi tanah guna menunjang aktivitas belajar 

peserta didik. Peneliti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membaca terlebih dahulu materi yang telah diberikan, setelah itu peneliti 

menjelaskan isi terkait materi yang diberikan. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pembagian tugas 

kelompok yang terdiri 4 kelompok untuk menguji penerapan metode 

participatory learning and action. Peneliti memberikan waktu 30 menit 

kepada peserta didik untuk berdiskusi secara online terhadap masing-masing 

kelompok dan membuat mindmap mengenai materi pemanfaatan dan 

konservasi tanah sesuai dengan ide kelompoknya masing-masing.  
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Penerapan metode participatory learning and action ini diterapkan 

oleh peserta didik melalui mind map, dimana mind map yang dibuat 

merupakan hasil dari ide-ide menarik dari peserta didik. Pembuatan mind map 

dibuat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin dengan hiasan ataupun 

pemberian warna. Peneliti memberikan keringanan waktu pengumpulan 

tugas mind map ini dikarenakan waktu dan kondisi yang kurang kondusif. 

Pengumpulan tugas dilakukan pada waktu sore hari pukul 16.00. Setiap ketua 

kelompok melaporkan hasil mind map melalui pesan whatsapp kepada 

peneliti, serta melaporkan bagaimana keikutsertaan anggotanya selama 

berdiskusi. Hasil pembuatan  mind map secara online oleh kelas X IPS 2 

mengenai pemanfaatan dan konservasi tanah sangat beragam sesuai ide 

pemikiran kelompok masing-masing. 

Dikarenakan komunikasi secara daring peneliti tidak melakukan 

presentasi hasil kerja pembuatan mind map antar kelompok. Peneliti hanya 

mereview kembali materi bahasan yang diajarkan dan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya apabila ada pembahasan yang kurang 

dipahami. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, peneliti memberikan 

soal post test yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

setelah diberi materi dan metode belajar dengan menggunakan mind map. 

Gambar 1. berikut merupakan proses pembelajaran melalui komunikasi grup 

whatsapp seperti pendistibusian materi ajar, soal pre dan post test, serta tugas-

tugas yang harus dikumpulkan. 
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Gambar 1. Proses Pembelajaran melalui komunikasi grup whatsapp untuk 

distribusi materi dan soal pre test 

b. Penerapan Metode Participatory Learning and Action pada Materi 

Pemanfaatan dan Konservasi Tanah 

Penerapan pembelajaran menggunakan metode participatory learning and 

action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah melalui diskusi tanya 

jawab mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan tanah dan usaha konservasi 

yang dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah atau daerah. Kegiatan 

berdiskusi antar peserta didik akan mendorong tingkat berpikir kritis siswa. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode participatory 

learning and action sesuai dengan pembagian tugas tiap kelompok 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Melalui mind map peserta didik dapat 

merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi seksama sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

Penilaian hasil mind map  peserta didik di nilai sesuai dengan kriteria 

penilaian mind map. Kriteria penilaian ini menggunakan kriteria penilaian 

menurut Suratmi, 2013 dalam Adaptasi Mind Mapping Rubric From Ohassta 

2004 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Mind Map 

Kriteria Level 4 

(Sangat Baik) 

Level 3 

(Baik) 

Level 2 

(Cukup) 

Level 1 

(Sangat 

Kurang) 

Kata kunci Penggunaan 

kata kunci 

yang sangat 

efektif 

(semua ide 

ditulis dalam 

bentuk kata 

kunci) 

Semua ide 

ditulis dalam 

kata kunci dan 

kalimat 

Penggunaan 

kata kunci 

terbatas 

(semua ide 

ditulis dalam 

bentuk 

kalimat) 

Tidak ada 

atau sangat 

terbatas 

dalam 

pemilihan 

kata kunci 

(beberapa ide 

ditulis dalam 
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bentuk 

paragraf) 

Hubungan 

cabang 

utama 

dengan 

cabang 

lainnya 

Menggunakan 

lebih dari 3 

cabang 

Menggunakan 

3 cabang 

Menggunakan 

2 cabang 

Hanya 

menggunakan 

1 cabang 

Desain 

(warna 

dan 

gambar) 

Menggunakan 

warna 

berbeda 

disetiap 

cabang dan 

pemberian 

gambar/ 

simbol pada 

ide sentral, 

cabang utama 

dan cabang 

lainnya 

Menggunakan 

warna berbeda 

disetiap 

cabang dan 

pemberian 

gambar/simbol 

hanya pada ide 

sentral dan 

cabang utama 

Menggunakan 

warna berbeda 

disetiap 

cabang dan 

pemberian 

gambar/simbol 

pada ide 

sentral 

Tidak 

menggunakan 

warna dan 

gambar atau 

hanya 

menggunakan 

satu warna 

Sumber : Suratmi, 2013 dalam Adaptasi Mind Mapping Rubric From Ohassta 

2004 

Hasil pembuatan mind map peserta didik sangat beragam sesuai kreasi 

setiap kelompok. Hasil mind map oleh salah satu kelompok dipaparkan dalam 

Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Contoh hasil mind map yang dikerjakan oleh salah satu kelompok 

Hasil kerja peserta didik berupa kemampuan membuat mind map 

nantinya akan dihitung berdasarkan skor nilainya. Nilai yang diperoleh 

kemudian diinterpretasikan sesuai kriteria menurut (Suratmi, 2013 dalam 

Arikunto 2009) yaitu Baik sekali (81 – 100 %), Baik (61 – 80 %), Cukup (41 

– 60 %), Kurang (21 – 40 %) dan Kurang sekali (< 21 %). Berikut merupakan 

rincian skor penilaian mind map dari 4 kelompok dijelaskan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Skor Penilaian Mind Map Kelas X IPS 2 

Kelompok Skor Kategori 

Kelompok 1 72 Baik 

Kelompok 2 84 Sangat baik 

Kelompok 3 88 Sangat baik 

Kelompok 4 68 Baik 

Sumber : Peneliti, 2020 

Hasil penilaian pembuatan mind map menunjukkan kelompok 2 dan 3 

sangat baik dikarenakan partisipasi selama pembelajaran yang lebih aktif dan 

pembuatan mind map yang menarik karena adanya pewarnaan dalam mind 

map yang dibuat. Secara keseluruhan seluruh kelompok berkompetisi sesuai 

dengan kadarnya masing-masing begitu pula dengan ide dari setiap kelompok 

yang beragam. Dengan adanya penerapan metode participatory learning and 

action ini melalui media mind map terlihat peserta didik dapat meningkatkan 

kemampuan belajar dan berfikir mereka karena peserta didik dapat leluasa 



12 
 

mengapresiasikan pengetahuan mereka melalui hasil pembuatan mind map 

tersebut.  

c. Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar peserta didik menggunakan metode participatory learning 

and action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah dapat ditunjukkan 

dengan menggunakan perbandingan nilai pre test dan post test. Perbandingan 

nilai rerata pre test dan post test peserta didik kelas X IPS 2 dipaparkan pada 

gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Rata-rata nilai Pretest dan Posttest Siswa Kelas X IPS 2 

Sumber : Peneliti, 2020 

Nilai rata-rata pretest dan postest menunjukkan peningkatan nilai 

dari 66,02 (pre test) menjadi 73,97 (post test). Hal ini menunjukkan bahwa 

setelah diterapkannya metode participatory learning and action pada materi 

pemanfaatan dan konservasi tanah terjadi peningkatan.  Peningkatan nilai 

tersebut ditunjukkan dalam banyaknya peserta didik yang sudah berhasil 

menjawab soal post test yang diberikan. Soal-soal tersebut dibuat 

berdasarkan ranah Taksonomi Bloom dari tipe C1 (Pengetahuan) hingga C5 

(Sintesis). Berikut merupakan distribusi butir soal yang merujuk terhadap 

tingkatan Taksonomi Bloom. 

Tabel 3. Butir Soal Jawaban Benar pada Pre test dan Post test berdasarkan 

Taksonomi Bloom 

60

80

RATA - RATA NILAI SISWA

66,02941176 73,97058824

Rata - Rata Nilai Siswa

Pretest 66,02941176

Posttest 73,97058824

Rata - Rata Nilai Pretest dan 
Posttest Siswa
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Pre test Post test  

Butir 

soal 

Taksonomi 

Bloom 

Jawaban 

benar 

Butir soal Taksonomi 

Bloom 

Jawaban 

benar 

2 C1 29 1 C1 31 

4 C1 24 3 C1 27 

5 C3 25 7 C3 27 

7 C3 21 8 C3 25 

9 C3 19 9 C3 29 

11 C4 23 12 C4 30 

12 C4 23 14 C3 29 

14 C3 23 16 C3 31 

18 C3 29 18 C3 31 

21 C4 22 19 C3 31 

23 C5 21 20 C3 27 

24 C3 30 23 C4 27 

28 C3 20 27 C4 28 

29 C3 31 28 C3 29 

31 C4 13 31 C4 24 

34 C4 28 34 C4 29 

36 C4 24 35 C4 29 

37 C4 24 37 C4 32 

38 C5 24 38 C5 27 

40 C5 25 39 C5 25 

                 Sumber : Peneliti, 2020 

Implementasi hasil belajar siswa dengan mengerjakan soal-soal pre 

test maupun post test yang telah diberikan menunjukkan bahwa peserta 

didik telah mampu menerapkan ranah kognitif taksonomi bloom tersebut. 

Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus 

dikuasai oleh peserta didik agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam 
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perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas enam level, yaitu: (1) knowledge 

(pengetahuan), (2) comprehension (pemahaman atau persepsi), (3) 

application  (penerapan), (4) analysis (penguraian atau penjabaran), (5) 

synthesis (pemaduan), dan (6) evaluation (penilaian) (Aziz, 2017 dalam 

Utari, 2012). Penguasaan ranah kognitif peserta didik, meliputi perilaku 

peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, seperti 

pengetahuan serta keterampilan berpikir. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan peserta didik telah mempunyai kemampuan dalam mengingat 

materi yang diberikan, memahami materi, mengaplikasikan informasi yang 

telah diberikan, menganalisis materi dan mensintesis materi serta 

mengevaluasinya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki 

kemampuan dalam mencapai hasil pembelajaran.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan pembelajaran metode participatory learning and action pada kelas 

X IPS 2 dilakukan melalui kegiatan pendahuluan dengan mengawali 

perkenalan dan pengarahan peserta didik selama masa penelitian, kegiatan 

inti pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara 

daring, dan kegiatan pembelajaran selanjutnya melalui pembagian tugas 

kelompok dan membuat mindmap mengenai materi pemanfaatan dan 

konservasi tanah. Penerapan metode participatory learning and action 

menggunakan mind map pada kelas X IPS 2 sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil partisipasi belajar peserta didik melalui post test yang dikerjakan 

maupun hasil pembuatan mind map. 

2. Terdapat pengaruh pada peserta didik terhadap hasil belajar dari penggunaan 

metode Participatory Learning and Action pada materi pemanfaatan dan 

konservasi tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji pairet sampel t test 

yang menunjukkan nilai signifikan < 0,05 atau H0 ditolak yang mengandung 

arti bahwa terdapat pengaruh penerapan metode Participatory Learning and 

Action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah. Pengaruh hasil belajar 
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dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata pre test dan post test yaitu dari 

66,02 meningkat menjadi 73,97.  
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