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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur kehadirat Allah subhanahu wata’ala 
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya kepada setiap hamba-Nya di seluruh alam raya. 
Semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kehadirat baginda Muhammad SAW, Nabi 
akhiruzzaman yang telah berjuang dalam 
menenggakkan ajaran-ajaran Islam. 

 
Pelaksanaan kegiatan akademik yang baik berupa 
pendidikan dan penggajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
diperuntukkan bagi mahasiswa maupun dosen 
perlu didukung panduan dan pedoman. Dalam 
kegiatan KKN PAR yang dilaksanakan pada tahun 
2019 ini, IAI TABAH melalui LP2M 
mempublikasikan panduan pelaksanaan KKN dan 
Diktat Materi KKN PAR. Hal ini diharapkan mampu 
mengurangi berbagai kendala yang akan dihadapi 
oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN. 
 
Diktat ini disusun berdasarkan materi yang 
metodologi PAR yang diberikan di perkuliahan 
pada semester VI. Materi yang dikemas dalam 
Diktat ini merupakan ringkasan, yang dimaksudkan 
agar para mahasiswa peserta KKN semakin 
memahami isi materi dan mampu melaksanaan 
kegiatan secara baik. 
 
Atas terselesesaikannya Diktat Materi KKN PAR ini, 
kami mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
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1. Seluruh Wakil Rektor di IAI TABAH yang turut 
serta mencurahkan perhatian pada pelaksanaan 
KKN PAR tahun akademik 2019/2020. 

2. Jajaran Dekanat dan ketua program studi di 
lingkungan IAI TABAH atas sumbangsih 
pemikirannya dalam perbaikan materi KKN PAR 
ini. 

3. Ketua LP2M IAI TABAH yang memotori kegiatan 
KKN PAR 

4. Seluruh sivitas akademik IAI TABAH yang sudah 
meluangkan waktu membaca, mengkritisi, dan 
melakukan telaah terhadap Diktat Materi KKN 
PAR IAI TABAH tahun 2019/2020. 
 

Semoga pelaksanaan KKN PAR tahun 2019 ini berjalan 
dengan lancar, berhasil dan sukses atas izin dan Ridlo 
Allah SWT.  
 

Lamongan, 12 Juli 2019 
Rektor, 

 
 
 
 
     
  Dr.  IMAM AZHAR, M. Pd. 
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PARTISIPATORY  
ACTION RESEARCH (PAR) 

 
 
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH PAR 
 
1. Pengertian 

 
Menurut Yoland Wadworth, PAR adalah istilah yang 

memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigma 
baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan 
paradigma pengetahuan tradisional atau kuno. Asumsi-
asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti penting 
proses sosial dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-
kesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” 
dan “apa implikasi perubahannya” yang dipandang 
berguna oleh orang-orang yang berada pada situasi 
problematis, dalam mengantarkan untuk melakukan 
penelitian awal.  

 
Paradigma PAR memiliki beragam versi tentang 

kebenaran dan realitas sebagai cara untuk membantu 
manusia dalam mencapai kebenaran melalui realitas 
pengalaman mereka sendiri, dan juga untuk 
mencakupkan kebenaran pada yang lain. Arti penting 
dari pemahaman bersama ini ditemukan dalam topik-
topik yang telah dipilih oleh para agen PAR sebagian 
besar berkaitan dengan situasi-situasi sulit dari 
perubahan sosial, hilangnya cara-cara manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya,dan ancaman terjadinya 
kekerasan dan alienasi. 



DIKTAT MATERI KKN PAR - LP2M IAI TABAH                                      

Moving a Step Forward for a Better Quality| 6  

 

Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang 
melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan 
(stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang 
berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri 
sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan 
dan perbaikan ke arah yang labih baik. Untuk itu, mereka 
harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks 
sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks 
yang lain terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR 
adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan 
yang diinginkan. 

 
PAR memiliki  tiga kata yang selalu berhubungan 

satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua 
riset harus diimplementasikan dalam aksi. Betapapun 
juga, riset mempunyai akibat-akibat yang yang 
ditimbulkannya. Segala sesuatu berubah sebagai akibat 
dari riset. Situasi baru yang diakibatkan riset bisa jadi 
berbeda dengan situasi sebelumnya atau bisa jadi sama. 
PAR merupakan intervensi sadar yang tak terelakkan 
terhadap situasi-situasi sosial. Riset berbasis PAR 
dirancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka 
merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya. Hal itu 
seringkali muncul dari situasi yang tidak memuaskan 
yang kemudian mendorong keinginan untuk berubah 
kepada situasi yang lebih baik. Namun ia bisa juga 
muncul dari pengalaman yang sudah berlangsung secara 
baik yang mendorong keinginan untuk memproduk-
sinya kembali atau menyebarkannya.  

 
Sesungguhnya gerakan menuju tindakan baru dan 

lebih baik melibatkan momen transformasi yang kreatif. 
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Hal itu melibatkan imajinasi yang berangkat dari dunia 
sebagaimana adanya menuju dunia yang seharusnya ada. 
PAR tidak mengkonseptualisasikan alur ini sebagai 
perkembangan terhadap teori sebab akibat yang bersifat 
prediktif (jika begini, maka bigitu). Sebaliknya, slogan 
PAR adalah ‘masa depan adalah diciptakan, bukan 
diprediksi (jika kita melakukan begini, maka hasilnya 
barangkali begitu). Ia lebih merupakan teori 
kemungkinan (possibility) daripada teori prediksi. 
Tantangan utama bagi semua peneliti PAR adalah 
merancang proses yang dapat menciptakan kreatifitas 
dan imajinasi maksimum.  

 
Bagaimanapun juga tidak mungkin melakukan riset 

sosial tanpa partisipasi dari manusia. Dalam riset bisa 
jadi terdapat satu atau lebih peneliti (researcher), orang 
yang menjadi obyek penelitian (researched) dan orang 
yang akan mendapat hasil penelitian (researched for). 
Semua pihak yang terlibat dalam riset berpartisipasi 
semua proses penelitian mulai dari analisa sosial, 
rencana aksi, aksi, evaluasi sampai refleksi. Pertanyaan 
yang muncul disini adalah: siapa yang diperlakukan 
sebagai partisipan, berapa banyak mereka harus 
berpartisipasi, dalam cara yang bagaimana mereka harus 
berpartisipasi dan bagaimana partisipasi mereka 
dijelaskan. 

 
Menurut Hawort Hall, PAR merupakan pendekatan 

dalam penelitian yang mendorong peneliti dan orang-
orang yang mengambil manfaat dari penelitian 
(misalnya, keluarga, profesional dan pemimpin politik) 
untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua 
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tahapan penelitian. Dengan tekanan khusus pada hasil-
hasil riset dan bagaimana hasil-hasil itu digunakan, PAR 
membantu untuk menjamin bahwa hasil-hasil penelitian 
itu berguna dan sunggguh-sungguh membuat perubahan 
dalam kehidupan seluruh keluarga. Semua anggota tim 
PAR dilibatkan sejak dari awal penelitian untuk 
menentukan hal-hal berikut : 
a. Menentukan pertanyaan-pertanyaan penelitian 
b. Merancang proyek proyek penelitian 
c. Melaksanakan semua kegiatan penelitian 
d. Menganalisa dan menginterpretasi data 
e. Menggunakan hasil riset dalam suatu cara yang 

berguna bagi keluarga 
 
Salah satu kunci keberhasilan PAR adalah 

membangun tim PAR yang sangat meyakini kebenaran 
proses PAR dan nilai-nilai PAR. Harus diingat bahwa 
komitmen terhadap PAR dan proses kebersamaan atau 
kerjasama merupakan kunci sukses. Tim PAR harus 
terdiri dari individu-individu yang terdiri dari anggota 
keluarga, peneliti, pembuat kebijakan dan kaum 
profesional. Dengan demikian anggota tim PAR memiliki 
kepakaran dalam metode-metode riset dan dalam situasi 
wilayah-wilayah yang diteliti. 

 
PAR memiliki beberapa tantangan: 

a. PAR memerlukan waktu yang lama untuk berhasil 
b. PAR memerlukan pertemuan perencanaan yang lebih 

banyak sehingga memerlukan lebih banyak dana 
Anggota PAR harus siap untuk mendengarkan dan 
melakukan kompromi. 
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c. PAR membutuhkan suatu mekanisme dan waktu yang 
lebih panjang untuk pembelajaran bersama bagi 
seluruh anggota PAR 
d. Anggota tim PAR harus mau berbagi dalam kerja 

dan hasil kerja. 
e. Hasil-hasil PAR harus siap sedia dalam beragam 

bentuk  
f. Perlu adanya dokumentasi dan validasi yang 

komprehensif terhadap PAR 
 
PAR memiliki beberapa keuntungan : 

a. PAR dapat membantu menutup gap antara riset 
dan praktek. 

b. PAR dapat mengantar pada perkembangan 
perangkat-perangkat penelitian yang lebih baru 
dan lebih relevan seperti, kuesioner yang lebih 
cocok untuk keluarga 

c. Proses PAR bisa berarti bahwa kertas kerja yang 
mendukung projek adalah lebih mudah untuk 
didapatkan. 

d. PAR bisa jadi bahwa upaya rekrutmen adalah lebih 
mudah sebab rancangan penelitian ditentukan oleh 
para peneliti dan orang tua. 

e. PAR meningkatkan dasar pengetahuan semua 
anggota tim 

f. Presentasi dan hasil yang dikembangkan oleh tim 
PAR cenderung tidak tradisional dan lebih 
berfungsi untuk kalangan yang lebih luas. 

 
Dalam buku panduan LPTP Solo inti PAR dapat 

dikenali dari berbagai teori dan praktek PAR sebagai 
berikut: 
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a. sebuah gerakan dengan semangat pembebasan 
masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi 
kekuasaan yang menghambat manusia mencapai 
perkembangan harkat dan martabat kemanu-
siaannya. PAR berorientasi pada perubahan pola 
relasi kuasa sosial dari situasi beku,membelenggu dan 
menindas menjadi pola relasi kemanusiaan yang 
memungkinkan setiap orang berkembang mencapai 
harkat dan martabat kemanusiaannya. Atas dasar itu, 
PAR merupakan sistem pemikiran yang tujuan 
dasarnya memperbaiki kondisi kemanusiaan dalam 
upaya  pembebasan individu atau kelompok 
masyarakat dari distorsi pola hubungan kekuasaan 
dan kontrol.  PAR berusaha menemukan alternatif dari 
kondisi sosial yang ada yang lebih manusiawi. 

b. sebuah proses dimana kelompok sosial kelas bawah 
mengontrol ilmu pengetahuan dan membangun 
kekuatan politik melalui pendidikan orang dewasa, 
penelitian kritis dan tindakan sosial politik. 

c. proses masyarakat membangun kesadaran diri 
melalui didalog dan refleksi kritis. 

 
PAR mengharuskan adanya pemihakan baik bersifat 

epistemologis, ideologis maupun teologis dalam rangka 
melakukan perubahan yang signifikan. 
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Pemihakan PAR

1. Pemihakan epistemologis mendorong peneliti untuk 
menyadari bahwa ada banyak cara untuk melihat 
masyarakat. Peneliti harus meyakini bahwa:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a. masyarakat memiliki daya dan kuasa untuk 
merubah kehidupan mereka sendiri 

b. masyarakat memiliki sistem pengetahuan dan 
sistem nilai sendiri yang sarat nilai 

c. masyarakat memiliki tradisi dan budaya sendiri 
d. masyarakat memiliki sarana penyelesaian persoalan 

sendiri 
 

2. Pemihakan ideologis mengharuskan peneliti memiliki 
empati dan kepedulian yang tinggi terhadap semua 
individu dan kelompok masyarakat yang lemah, 
tertindas, terbelenggu dan terdominasi. Kepedulian 
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tersebut mengantarkan mereka untuk mengadakan 
upaya-upaya penyadaran secara partisipatif dalam 
rangka mengentaskan mereka dari jurang belenggu, 
dominasi dan ketertindasan sehingga terbentuk 
masyarakat demokratis tanpa dominasi 

3. Pemihakan teologis menyadarkan peneliti bahwa 
teks-teks agama yang termuat di dalam al-Qur’an dan 
Hadis memberikan dorongan yang besar dengan 
imbalan pahala yang besar pula kepada semua orang 
beriman yang melakukan upaya-upaya pertolongan 
dan pemberdayaan terhadap individu maupuan 
kelompok masyarakat du’afa (individu / kelompok 
lemah), mustad’afin (individu / kelompok yang 
sengaja dilemahkan) dan mazlumin 
(individu/kelompok yang dizalimi). Rasulullah 
Muhammad SAW merupakan teladan agung yang 
telah berhasil melakukan upaya pemberdayaan dan 
transformasi sosial kelompok-kelompok tertindas 
seperti budak dan perempuan menuju situasi sosial 
yang memungkinkan mereka untuk memaksimalkan 
potensi dirinya sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan.   

Riset sosial dengan prinsip : 
1. Produksi pengetahuan oleh masyarakat mengenai 

agenda kehidupan mereka sendiri. 
2. partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan 

analisa data 
3. kontrol masyarakat terhadap penggunaan hasil riset   
4. Orientasi masyarakat lebih tertumpu pada proses 

perubahan relasi sosial (tranformasi sosial). 
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2. Perkembangan model PAR : 
 

Pada pertengahan 1970-an studi lapangan telah 
melahirkan empat arus utama model penelitian 
yaitu:ctraditional action research,ccontextual action 
research,cradical action research, educational action 
research antara lain ; 
 
a. Traditional Action Research 

Model penelitian ini muncul dari karya Lewin dalam 
organisasi-organisasi dan mencakup konsep-konsep 
dan praktek-praktek teori lapangan, dinamik grup, 
T-  group, dan model klinis. Meningkatnya arti 
penting hubungan-hubungan buruh –manajemen 
mengantarkan kepada penerapan riset aksi dalam 
area pengembangan organisasi, kualitas lingkungan 
kerja, sistem teknik sosial (seperti sistem informasi) 
dan demokrasi keorganisasian. Pendekatan ini 
cenderung konserpativ karena secara umum 
mempertahankan status quo berkaitan dengan 
struktur kekuasaan organisasi. 

 
b. Contextual Action Research 

Model pendekatan ini berangkat dari karya Trist, 
mengenai hubungan-hubungan antar organisasi. 
Pendekatan ini bersifat kontekstual sejauh ia 
mempertahankan hubungan-hubungan struktural di 
kalangan para pelaku dalam suatu lingkungan sosial. 
Ia berupaya untuk melibatkan semua pihak dan 
semua stakeholders sebagai partisipan yang 
memahami kerja secara keseluruhan dan 
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menekankan bahwa para partisipan bertindak 
sebagai perancang projek dan peneliti. 

 
c. Radical Action Research 

Model ini berangkat dari meterialisme dialektis 
Marxian dan orientasi praksis antonio Gramscy yang 
sangat menekankan pada proses emansipasi dan 
penangan ketimpangan kekuasaan. PAR sering 
ditemukan dalam gerakan kaum Liberalis dan 
siklus-siklus perkembangan internasional dan riset 
aksi feminis yang berjuang untuk transformasi sosial 
melalui proses advokasi dalam rangka penguatan 
kelompok-kelompok terpinggirkan dalam 
masyarakat. 

 
d. Educational Action Research 

Model keempat ini memiliki dasar dalam tulisan-
tulisan John Dewey, filsuf pendidikan Amerika 
terbesar sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an, 
yang meyakini bahwa para pendidik profesional 
harus terlibat dalam pemecahan persoalan 
masyarakat. Mereka bekerja terutama memfokuskan 
pada pengembangan kurikulum, pengembangan 
profesi dan penerapan pengajaran dalam konteks 
sosial. Seringkali perguruan tinggi yang didasarkan 
pada riset aksi melibatkan para guru sekolah dasar 
dan menengah dalam projek-projek masyarakat. 
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Dasar Analisa PAR

B. METODOLOGI PAR 
 
1. Cara Kerja PAR 

Yang dijadikan landasan dalam cara kerja PAR, 
terutama adalah gagasan-gagasan yang datang dari 
rakyat. Oleh  karena itu, fasilitator PAR harus melakukan 
langkah-langkah berikut:  

1. Memperhatikan secara sungguh-sungguh gagasan 
yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan 
belum sistematis.  
2. mempelajari gagasan tersebut secara bersama-sama 

dengan mereka sehingga menjadi gagasan yang 
sistematis. 

3. menyatu dengan rakyat 
4. mengkaji kembali gagasan yang datang dari mereka, 

sehingga mereka sadar dan memahami bahwa 
gagasan itu milik mereka sendiri.  

5. menerjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk aksi 
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6. menguji kebenaran gagasan melalui aksi 
7. dan seterusnya secara berulang-ulang sehingga 

gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting 
dan lebih bernilai sepanjang masa. 

 
Untuk lebih mudah  langkah-langkah di atas dapat 
dirancang suatu daur gerakan sosial sebagai berikut: 
1) Pemetaan Awal (Preleminary mapping); 
2) Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial; 
3) Membangun hubungan kemanusiaan; 
4) Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping); 
5) Merumuskan masalah kemanusiaan; 
6) Menyusun Strategi Gerakan; 
7) Pengorganisasian Masyarakat; 
8) Melancarkan aksi perubahan;  
9) Membangun pusat-pusat belajar masyarakat; 
10) Advokasi Kebijakan 
11) Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial) 

 
Ada beberapa persyaratan metodologis yang harus 
dipenuhi dalam proses PAR:  

1. Metode harus  practice oriented dan fokus pada 
perubahan sosial.   

2. Harus mensupport proses pengorgansasian dan 
konteks sosialnya.     

3. Harus sensitif terhadap individu demikian juga 
kelembagaan.    

4. Harus collaborative dan mensupport kebebasan dan 
keterbukaan partisipan. 

5. Harus merupakan proses refleksi kritis.     
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Area Kerja PAR

2. Peran Fasilitator PAR 
Peran peneliti luar (asing) adalah 

mengimplementasikan metode riset aksi dengan suatu 
cara untuk mendapatkan hasil yang disepakati bersama 
oleh semua partisipan, dengan suatu proses yang 
dipertahankan oleh mereka sendiri setelah itu. Peran 
peneliti PAR, bisa berbeda-beda jika dikaitkan dengan 
situasi sosial dan tahapan proses. Peran-peran itu antara 
lain: 

1. Perencana 
(Planner) 

2. Pengarah 
(leader) 

3. Memperlancar 
(facilitator) 

4. Pengajar 
(teacher) 

5. Penyelaras akhir 
(synthesizer) 

6. Perancang 
(designer) 

7. Pendidik (educator) 
8. Penghubung (catalyzer) 
9. Pendengar (listener) 
10. Pengamat (observer) 
11. Reporter 

 
Peran utamanya adalah mendorong munculnya 

pemimpin komunitas yang secara langsung ambil bagian 
tanggung jawab dalam proses PAR. Pimpinan komunitas 
ini adalah mereka yang paham dan mampu menjalankan 
proses PAR ketika peneliti dari luar meninggalkannya. 
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Dalam banyak praktek PAR, peran utama peneliti adalah 
mengambil bagian dalam memfasilitasi dialog, 
membantu mempercepat analisa reflektik dan analisa 
kritis di kalangan para partisipan, menyediakan untuk 
mereka  laporan periodik, dan menulis laporan akhir 
ketika mereka mengakhiri keterlibatannya dalam proses 
PAR. 
 
3. Etika dan sikap Fasilitator PAR 

 
Karena PAR dilakukan dalam keadaan sosial yang 

nyata dengan membangun komunikasi sosial secara 
dekat dan terbuka diantara orang-orang dalam 
komunitas,maka para peneliti harus benar-benar 
memperhatikan sikap dan etika dalam melakukan kerta-
kerja mereka. Richard Winter (1996) mencatat beberapa 
prinsip yaitu : 
1. Menjamin  semua orang-orang yang relevan, tokoh 

masyarakat dan para pemegang otoritas formal 
telah diajak konsultasi dan menjamin prinsip dan 
arah kerja  PAR benar-benar diterima oleh semua 
pihak. 

2. Semua orang harus diperbolehkan mempengaruhi 
kerja PAR, sedangkan mereka yang tidak ingin 
berpartisipasi dalam proses PAR harus dihormati, 

3. Perkembangan kerja  PAR harus tetap dapat dilihat 
dan terbuka untuk saran dan kritik dari yang lain. 

4. Ijin (formal atau informal) harus didapatkan  
sebelum melekukan observasi atau sebelum 
meneliti dokumen-dokumen yang dibuat untuk 
tujuan-tujuan lainnnya 
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5. Uraian kerja  dan pandangan-pandangan orang lain 
harus dinegoisasikan terlebih dahulu  dengan para 
pihak yang bersangkutan  sebelum dipublikasikan, 

6. Peneliti harus bertanggungjawab dalam menjaga 
kerahasiaan yang relevan. 

7. Keputusan yang dibuat mengenai arah penelitian 
PAR dan kemungkinan hasil riset harus dibuat 
secara bersama. 

8. Para peneliti mengungkapkan watak dari proses 
riset sejak awal riset termasuk bias-bias dan 
kepentingan-kepentingan personal, 

9. Menjaga kesamaan akses terhadap informasi yang 
dikumpulkan selama proses bagi semua partisipan, 

10. Peneliti dari luar dan tim awal yang dibentuk harus 
menciptakan proses yang memaksimalkan 
kesempatan keterlibatan untuk semua partisipan. 

 
C. PRINSIP-PRINSIP PAR  
 

1. Prinsip-prinsip PAR 
a. Sebuah pendekatan untuk meningkatkan dan 

memperbaiki  kehidupan sosial dan praktek-
prakteknya, dengan cara merubahnya dan 
melakukan refleksi dari akibat-akibat perubahan 
itu untuk melakukan aksi lebih lanjut secara 
berkesinambungan. 

b. Secara keseluruhan merupakan partisipasi yang 
murni (autentik) membentuk sebuah siklus 
(lingkaran) yang berkesinambungan dimulai dari: 
analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi 
(teoritisasi pengalaman)  dan kemudian  analisa 
sosial,  kembali begitu seterusnya mengikuti proses 
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siklus lagi. Proses dapat dimulai dengan cara yang 
berbeda. 

c. Kerjasama untuk melakukan perubahan: 
melibatkan semua pihak yang memiliki 
tanggunggungjawab (stakeholders) atas perubahan 
dalam upaya-upaya untuk meningkatkan 
kemampuan mereka dan secara terus menerus 
memperluas dan memperbanyak kelompok 
kerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam 
persoalan yang digarap.   

d. Melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas 
tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka 
alami melalui pelibatan mereka dalam 
berpartisipasi dan bekerjasama pada semua proses 
research, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan refleksi. Proses penyadaran 
ditekankan pada pengungkapan relasi sosial yang 
ada di masyarakat yang bersifat mendominasi, 
membelenggu dan menindas. 

e. Suatu proses untuk membangun pemahaman 
situasi dan kondisi sosial secara kritis yaitu, upaya 
menciptakan pemahaman bersama terhadap situasi 
dan kondisi yang ada di masyarakat secara 
partisipatif menggunakan nalar yang cerdas dalam 
mendiskusikan tindakan mereka dalam upaya 
untuk melakukan perubahan sosial yang cukup 
signifikan. 

f. Merupakan proses yang melibatkan sebanyak 
mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial 
mereka. Dalam hal ini masyarakat dipandang lebih 
tahu terhadap persoalan dan pengalaman yang 
mereka hadapi untuk itu pendapat-pendapat 
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mereka harus dihargai dan solusi-solusi sedapat 
mungkin diambil dari mereka sendiri berdasarkan 
pengalaman mereka sendiri. Masyarakat 
merupakan narasumber bagi pemecahan persoalan 
mereka sendiri. Biarkan masyarakat 
mengungkapkan persoalan-persoalan mereka 
sendiri dan menyampaikan solusi yang selama ini 
mereka berikan selanjutnya apa yang mereka 
ungkapkan itu dikaji bersama secara kritis dan 
mendalam dalam suatu proses PAR. 

g. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan 
dan asumsi sosial individu maupun kelompok 
untuk diuji. Apapun pengalaman, gagasan, 
pandangan dan asumsi tentang institusi-institusi 
sosial yang dimiliki oleh individu maupun 
kelompok dalam masyarakat harus siap sedia 
untuk dapat diuji dan dibuktikan keakuratan dan 
kebenarannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti 
dan keterangan-keterangan yang diperoleh di 
dalam masyarakat itu sendiri. 

h. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara 
cermat. Semua yang terjadi dalam proses analisa 
sosial, harus direkam dengan berbagai alat rekam 
yang ada atau yang tersedia untuk kemudian hasil-
hasil rekaman itu dikelola dan diramu sedemikian 
rupa sehingga mampu mendapatkan data tentang 
pendapat, penilaian, tanggapan, reaksi dan kesan 
individu maupun kelompok sosial dalam 
masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi 
secara akurat, untuk selanjutnya analisa kritis yang 
cermat dapat dilakukan terhadapnya. 
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i. Semua orang harus menjadikan pengalamannya 
sebagai objek riset. Semua individu dan kelompok-
kelompok dalam masyarakat didorong untuk 
mengembangkan dan meningkatkan praktek-
praktek sosial mereka sendiri berdasarkan 
pengalaman-pengalamannya sebe-lumnya, yang 
telah dikaji secara kritis. Untuk itu semua proses 
perekaman terhadap pengalaman-pengalaman dan 
refleksi-refleksi terhadap pengalaman tersebut 
harus terus dilakukan melalui berbagai media yang 
tersedia. 

j. Merupakan proses politik dalam arti luas. Diakui 
bahwa riset aksi ditujukan terutama untuk 
melakukan perubahan sosial di masyarakat. Karena 
itu mau tidak mau hal ini akan mengancam 
eksistensi individu maupun kelompok masyarakat 
yang saat itu sedang memperoleh kenikmatan 
dalam situasi yang membelenggu, menindas, dan 
penuh dominasi. Agen perubahan sosial harus 
mampu menghadapi dan meyakinkan mereka 
secara bijak, bahwa perubahan sosial yang akan 
diupayakan bersama adalah demi kepentingan 
mereka sendiri di masa yang akan datang. 

k. Mensyaratkan adanya analisa relasi sosial secara 
kritis. Melibatkan dan memperbanyak kelompok 
kerjasama secara partisipatif dalam mengurai dan 
mengungkap pengalaman-pengalaman mereka 
dalam berkomunikasi, membuat keputusan dan 
menemukan solusi, dalam upaya menciptakan 
kesefahaman yang lebih baik, lebih adil dan lebih 
rasional terhadap persoalan-persoalan yang terjadi 
di masyarakat, sehingga relasi sosial yang ada 
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dapat dirubah menjadi relasi sosial yang lebih adil, 
tanpa dominasi dan tanpa belenggu. 

l. Memulai isu kecil dan mengkaitkan dengan relasi-
relasi yang lebih luas. Penelitian sosial berbasis 
PAR harus memulai penyelidikannya terhadap 
suatu persoalan yang kecil untuk melakukan 
perubahan terhadapnya betapapun kecilnya, untuk 
selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap 
persoalan berskala yang lebih besar dengan 
melakukan perubahan yang lebih besar pula dan 
seterusnya. Kemampuan dalam meneliti dan 
melakukan perubahan terhadap suatu persoalan 
betapapun kecilnya merupakan indikator 
kemampuan awal seorang fasilitator dalam 
penyelesaian persoalan yang lebih besar. 

m. Memulai dengan siklus proses yang kecil. (analisa 
sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi, analisa 
sosial dst.). Melalui kajian yang cermat dan akurat 
terhadap suatu persoalan berangkat dari hal yang 
terkecil akan diperoleh hasil-hasil yang merupakan 
pedoman untuk melangkah selanjutnya yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang lebih besar. 

n. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk 
berkolaborasi dan secara lebih luas dengan 
kekuatan-kekuatan kritis lain. Dalam melakukan 
proses PAR peneliti harus memperhatikan dan 
melibatkan kelompok kecil di masyarakat sebagai 
partner yang ikut berpartisipasi dalam semua 
proses penelitian meliputi analisa sosial, rencana 
aksi, aksi, evaluasi dan refleksi dalam rangka 
melakukan perubahan sosial. Selanjutnya 
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partisipasi terus diperluas dan diperbanyak melalui 
pelibatan dan kerjasama dengan kelompok-
kelompok masyarakat yang lebih besar untuk 
mengkritisi terhadap proses-proses yang sedang 
berlangsung. 

o. Mensyaratkan semua orang mencermati dan 
membuat rekaman proses. PAR menjunjung tinggi 
keakuratan fakta-fakta, data-data dan keterangan-
keterangan langsung dari individu maupun 
kelompok masyarakat mengenai situasi dan kondisi 
pengalaman-pengalaman mereka sendiri, karena 
itu semua bukti-bukti tersebut seharusnya direkam 
dan dicatat mulai awal sampai akhir oleh semua 
yang terlibat dalam proses perubahan sosial untuk 
mengetahui proses perkembangan dan perubahan 
sosial yang sedang berlangsung, dan selanjutnya 
melakukan refleksi terhadapnya sebagai landasan 
untuk melakukan perubahan sosial selanjutnya. 

p. Mensyaratkan semua orang memberikan alasan 
rasional yang mendasari kerja sosial mereka. PAR 
adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang 
mendasarkan dirinya pada fakta-fakta yang 
sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Untuk itu 
proses pengumpulan data harus dilakukan secara 
cermat untuk selanjutnya proses refleksi kritis 
dilakukan terhadapnya, dalam upaya menguji 
seberapa jauh proses pengumpulan data tersebut 
telah dilakukan sesuai dengan standar baku dalam 
penelitian sosial. 
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Siklus Proses PAR

TINDAKAN

REFLEKSI

TINDAKAN

REFLE KSI

TINDAKAN
REFLE KSI

OBSERVASI/ 

EVALUASI

OBSERVASI/ 
EVALU ASI

RENCANA AKSI 

STRATEGIS

..SETE RUSNYA

OBSERVASI/ 

EVALUASI

RENCANA AKSI 
STRATEGIS

RENCANA AKSI 

STRATEGIS

Siklus Proses PAR

TINDAKAN

REFLEKSI

TINDAKAN

REFLE KSI

TINDAKAN
REFLE KSI

OBSERVASI/ 

EVALUASI

OBSERVASI/ 
EVALU ASI

RENCANA AKSI 

STRATEGIS

..SETE RUSNYA

OBSERVASI/ 

EVALUASI

RENCANA AKSI 
STRATEGIS

RENCANA AKSI 

STRATEGIS

2. Siklus PAR 
 
Secara umum, PAR adalah metodologi dan pendekatan 

untuk merangsang 
partisipasi masyarakat 
peserta program dalam 
berbagai kegiatan 
progran, mulai dari tahap 
analisa sosial, 

perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, 

hingga perluasan 
program. Bagi 

pelaksana program, 
metodologi dan 

pendekatan ini 
akan sangat 

membantu 
untuk 

memahami dan menghargai keadaan 
dan kehidupan di desa secara lebih mendalam. Hal ini 
dengan sendirinya memungkinkan pelaksana program 
menyerap pengetahuan, pengalaman dan aspirasi 
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
program-program, yang pada gilirannya diharapkan 
dapat mendukung keberlanjutan program. 
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TOOL 

 PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) 
 
A.  Mapping 
 
1. Pengertian 

Mapping seringkali diterjemahkan dengan pemetaan 
atau klasifikasi kategoris. Secara umum, pemetaan 
desa adalah menggambar kondisi fisik wilayah (desa, 
dusun, RT atau wilayah yang lebih luas) bersama 
masyarakat. Mapping dapat dilakukan pada setiap lini 
kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, 
pendidikan, politik dan agama. 

 
2. Target 

a. Masyarakat dapat mengungkapkan keadaan 
obyektif wilayah   desa dan beserta lingkungannya 
sendiri. 

b. Masyarakat dapat membuat peta atau sketsa 
keadaan sumberdaya umum atau peta/sketsa 
dengan topik tertentu (Peta topical). 

 
3. Aktor yang terlibat dalam Mapping 

a. Tim Lapangan (Fasilitator) 
b. Masyarakat (tokoh-tokoh kunci/key informan)  
c. Anggota tim lainnya yang memiliki latar belakang 

dan keahlian yang berbeda  
   

4. Sub (materi) bahasan 
a. Kondisi dan situasi masyarakat 
b. Sumberdaya manusia dan sumberdaya alam 
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5. Metode 

a. Studi lapangan 
b. Studi kasus 
c. Brainstorming 
d. permainan 

 
6. Waktu 

240 Menit 
 

7. Alat-alat 
a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 

 
8. Langkah-langkah Mapping 

Pemetaan (mapping) dilakukan berdasarkan 
kesepakatan bersama masyarakat. Pemetaan dapat 
dilakukan di atas tanah atau diatas kertas. Pemetaan 
seringkali dilakukan dengan simbol peralatan 
sederhana, peralatan yang dekat dan sering digunakan 
masyarakat, seperti tongkat, batu-batuan, biji-bijian. 
Keuntungan pemetaan dilakukan diatas tanah adalah 
luasnya peta yang dapat dibuat tanpa batas dan 
banyak orang yang berperan aktif dalam 
pelaksanaannya, tetapi kalau pemetaan digambar di 
tanah, hasilnya harus digambar kembali di atas kerta 
agar tidak hilang dan sebagai dokumentasi. 
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9. Manajemen Forum. 

a. Fasilitator mengajak masyarakat menyepakati 
tentang topik peta (umum atau topical) serta 
wilayah yang akan digambar. 

b. Menyepakati bersama masyarakat tentang 
symbol-simbol yang akan digunakan. 

c. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan 
d. Menggambar bersama masyarakat batasan-

batasan wilayah dan beberapa titik tertentu. 
e. Bersama masyarakat untuk melengkapi peta 

dengan detail-detail sesuai topik peta (umum atau 
topical) 

f. Diskusikan lebih lanjut bersama masyarakat 
tentang keadaan, masalah-masalah, sebab dan 
akibatnya. 

g. Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan hasil-
hasil yang dibahas dalam diskusi 

h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 
bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi 
dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah 
selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara 
lengkap dan sesuai peta masyarakat).  
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Contoh : Mapping 1. 
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Contoh : Mapping 2.  
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B. Transect (penelusuran wilayah) 
 
1. Pengertian 

Transek (Penelusuran Desa) merupakan teknik 
untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan 
langsung lingkungan dan keadaan sumber-
sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah 
desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang 
disepakati. Jenis-jenis transek meliputi ‘Transek 
sumber daya desa umum’, Transek sumber daya alam’, 
Transek Topik Tertentu’, misalnya “transek 
mengamati Kesehatan masyarakat’ atau “transek 
pengelolaan lingkungan”. 

 
2. Tujuan 

a. memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam 
masyarakat beserta masalah-masalah, perubahan-
perubahan keadaan dan potensi-potensi yang ada. 
Tetapi juga tergantung topic yang ingin diperoleh. 

b. Hasilnya digambar dalam diagram transek atau 
‘gambaran irisan muka bumi’.  
 

3. Target 
a. Masyarakat dapat mengungkapkan keadaan 

obyektif wilayah desa dan beserta lingkungannya 
sendiri. 

b. Masyarakat dapat membuat peta atau sketsa 
keadaan sumberdaya umum atau peta/sketsa 
dengan topik tertentu (Peta topical). 
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4. Pokok Bahasan 
a. Kondisi dan situasi masyarakat dan 

lingkungannya. 
b. Sumberdaya manusia dan sumberdaya alam 

 
5. Metode 

a. Studi lapangan 
b. Studi kasus 
c. Brainstormin 
d. permainan 

 
6. Waktu 

240 menit 
 
7. Alat-alat 

a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 
f. Camera 

 
8. Manajemen Forum 

a. Fasilitator mengajak masyarakat menyepakati 
tentang topik peta (umum atau topical) serta 
wilayah yang akan ditelusuri. 

b. Menyepakati bersama masyarakat darimana 
memulai penelusuran wilayah.  

c. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan 
d. Menggambar bersama masyarakat batasan-

batasan wilayah dan beberapa titik tertentu. 
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e. Bersama masyarakat untuk melengkapi peta 
dengan detail-detail sesuai topik peta (umum 
atau topical) 

f. Diskusikan lebih lanjut bersama masyarakat 
tentang keadaan, masalah-masalah, sebab dan 
akibatnya. 

g. Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan hasil-
hasil yang dibahas dalam diskusi 

h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 
bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi 
dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah 
selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara 
lengkap dan sesuai peta masyarakat).  

 
9. Langkah-langkah 
 
a. Perjalanan 

1. Sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan 
dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan 
dilakukan  

2. Sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal 
dan titik akhir (bisa memanfaatkan hasil Pemetaan 
Desa) 

3. Lakukan perjalanan dan mengamati keadaan, sesuai 
topik-topik yang disepakati 

4. Buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi 
(tugas pencatat) 

 
b. Pembuatan gambar 

1. Sepakatilah simbol yang akan dipergunakan. Jangan 
lupa: mencatat simbol dan artinya 
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2. Gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan 
(buatlah dengan bahan yang mudah diperbaiki / 
dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan) 

3. untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat 
diarahkan untuk menganalisa mengenai: 
– perkiraan ketinggian 
– perkiraan jarak antara satu lokasi dengan lokasi 

lain 
– mengisi hasil diskusi  tentang topik-topik dalam 

bentuk bagan / matriks (lihat contoh) 
4. kalau gambar sudah selesai, mendiskusikan kembali 

hasil dan buat perbaikan jika diperlukan 
5. mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-

masing lokasi 
6. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi 
7. Ingat: pencatat mendokumentasi semua hasil 

diskusi  
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Contoh : Transect 
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C. Trend and Change 
 
1. Pengertian 

Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan 
tekhnik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam 
mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai 
keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari 
waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu 
matriks.  Dari besarnya perubahan hal-hal yang 
diamati dapat diperoleh gambaran adanya 
kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut 
dimasa depan. Hasilnya adalah bagan/matriks 
perubahan dan kecenderungan umum desa atau yang 
berkaitan dengan tema tertentu, missal; jumlak 
pemeluk agama Islam, Musholla, Masjid, Majlis Taklim 
dan lain sebagainya. 

 
2. Target 

a. Masyarakat mengetahui kejadian masa lalu dalam 
rangka memprediksi kejadian masa akan datang. 

b. Masyarakat dapat mengetahui hubungan sebab-
akibat dan mengetahui  alend paling berpengaruh 
pada fenomena. 

c. Masyarakat mampu membuat bagan perubahan dan 
memperkirakan kecenderungan umum dalam 
jangka panjang. 
 

3. Pokok Bahasan 
a. Sebab-akibat perubahan dalam masyarakat 
b. Faktor dominan yang berpengaruh pada 

kecenderungan dan perubahan. 
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4. Metode 

a. Studi kecenderungan dan perubahan masyarakat 
b. Studi kasus 
c. Brainstorming 
d. Permainan 

 
5. Waktu 

360 Menit 
 

6. Alat-alat 
a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 
 

7. Manajemen Forum. 
a. Fasilitator melakukan persiapan seperlunya. 
b. Fasilitator mendiskusikan bersama masyarakat 

perubahan-perubahan penting yang terjadi di desa 
serta sebab-sebabnya. 

c. Bersama masyarakat menyepakati tentang topik-
topik utama yang akan dicantumkan dalam bagan. 

d. Bersama masyarakat menyepakati tentang symbol-
simbol yang akan digunakan. 

e. Bersama masyarakat menyepakati selang waktu 
(range) yang akan dicantumkan. 

f. Bersama masyarakat membuat bagan di kertas, 
papan tulis atau tanah. 

g. Bersama masyarakat mendiskusikan kecende-
rungan perubahan masa depan. 
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h. Bersama masyarakat menyimpulkan persoalan-
persoalan yang dibahas dalam diskusi 

i. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 
bertugas mendokumentasikan semua hasil diskusi. 
Pada akhirnya bagan digambar kembali atas kertas 
(secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat) 

 
Proses trend and change ini, mengidentifikasi 

kecenderungan dan perubahan pola kehidupan 
masyarakat secara luas; baik sektor ekonomi, sosial, 
budaya, politik dan kepercayaannya. Pada trend and 
change ini dikembangkan untuk mencari hukum 
kausalitas, sebab-akibat dari perubahan dan 
kecenderungan pola kehidupan masyarakat secara 
umum.  Setelah menemukan sebab-akibat yang terjadi 
dalam masyarakat, maka yang dicari adalah faktor 
dominan yang mempengaruhi terhadap perubahan 
dan kecenderungan masyarakat; baik kecenderungan 
positif maupun negatif. Pada tekhnis ini menghasilkan 
pada identifikasi hukum kausalitas, sebab-akibat dan 
faktor dominan dalam suatu masyarakat. 
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Contoh : Trend and Change 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Trend and Change Peternakan 
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D. Season Calender (kalender Musim) 
 
1. Pengertian 

Seasonal alendar merupakan dua istilah bahasa 
Inggris yang berdiri sendiri yang mempunyai makna 
kalendar. Seasonal adalah jadwal permusim, 
sedangkan arti calendar adalah penanggalan. Sebagai 
terminology dalam tekhnik PRA arti seasonal kalendar 
adalah suatu tekhnik PRA yang dipergunakan untuk 
mengetahui kegiatan utama, masalah dankesempatan 
dalam siklus tahunan yang dituangkan dalam bentuk 
diagram. Hasilnya yang digambar dalam suatu 
kalender denganbentuk matriks, merupakan informasi 
penting sebagai dasar pengembangan rencana 
program 

 
2. Target 

a. Mengetahui pola kehidupan masyarakat pada 
siklus musim tertentu. 

b. Mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu 
luang masyarakat. 

c. Mengetahui siklus masalahan yang dihadapi 
masyarakat pada musim-musim tertentu. 
 

3. Pokok Bahasan 
a. Identifikasi siklus musim-an masyarakat 
b. Perkembangan pola kehidupan masyarakat 

 
4. Metode 

a. Studi musim umum masyarakat baik tahunan, 
bulan, minggu atau hari. 

b. Studi kasus 
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c. Brainstorming 
d. Permainan 
 

5. Waktu 
240 Menit 

 
6. Alat-alat 

a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 

 
6. Manajemen Forum 

a. Fasilitator menfasilitasi masyarakat untuk 
menggambar kalender dengan 12 bulan (atau 18 
bulan) sesuai kebutuhan. Tidak perlu mengikuti 
kalender tahunan, bisa dimulai pada bulan lain, 
misalnya sesuai musim tanam. 

b. Diskudi secara umum tentang jenis-jenis kegiatan 
serta keadaan apa yang paling sering terjadi pada 
bulan-bulan tertentu dan apakh kegiatan itu selalu 
terulang dari setiap tahun 

c. Menyepakati bersama tentang symbol-simbol yang 
akan digunakan.  

d. Fasilitator mengajak masyarakat menggambar 
kegiatan-kegiatan utama serta keadaan-
keadaankritis yang berakibat besar pada 
masyarakat dalam kalender. 

e. Diskusi lebih mendalam bersama masyarakat 
tentang keadaa, masalah-masalah, sebab serta 
akibatnya. 
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f. Sesuaikan gambaran dengan hasil diskusi. 
g. Ajaklah masyarakat untuk meyimpulkan apa yang 

dibahas dalam diskusi. 
h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 

mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau 
pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan 
digambar kembali di atas kertas (secara lengkap 
sesuai gambar masyarakat) 

 
Seasonal kalender, merupakan tekhnis ancangan 

sistematis dalam kinerja. Pada taraf ini yang dikaji 
adalah satu bentuk pola kehidupan masyarakat dan 
waktu musim masyarakat. Untuk mengetahui musim-
an dalam, masyarakat, maka harus belajar pada 
masyarakat untuk menentukan musiman yang terjadi 
pada masyarakat sekitarnya. Pada taraf ini, waktu dan 
musim-an sangat mempengaruhi terhadap pola 
kehidupan masyarakat. Dengan seasonal kalender ini 
terjadi sistematika kinerja yang selalu berproses. 
Dengan proses yang baik akan menghasilkan 
keputusan dan kebijakan serta pendampingan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat.  
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Contoh : Kalender Musim 1 
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Contoh : Kalender Musim 2 ( daily activity ) 
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E. Time Lines (Diagram Sejarah) 
 
1. Pengertian 

Time line adalah teknik penelusuran alur sejarah suatu 
masyarakat dengan menggali kejadian penting yang 
dialami pada alur waktu tertentu. 

 
2. Target 

a. Mengungkap alur sejarah masyarakat; topik-topik 
penting yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. 

b. Mengetahui kronologis kejadian-kejadian di 
masyarakat 

c. Mengetahui kejadian penting yang mempengaruhi 
kehidupan masyarakat. 

d. Masyarakat memahami kembali keadaan mereka 
pada masa kini dengan mengetahui latar belakang 
masa lalu melalui peristiwa penting dalam 
kehidupan mereka di masa lalu. 

 
3. Pokok Bahasan 

a. Kronologis terbentuknya pemukiman 
b. Perubahan status kepemilikan, penguasaan dan 

penggarapan tanah 
c. Perkembangan usaha ekonomis masyarakat; 

pegawai, pedagang, 
d. Perkembangan kehidupan beragama, dll.  

 
4. Metode 

a. Studi kronologi terbentuknya masyarakat dan 
perubahan dalam masyarakat. 

b. Studi kasus 
c. Brainstorming 
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d. permainan 
 
5. Waktu 

240 Menit 
 
6. Alat-alat 

a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 

 
7. Manajemen Forum 

a. Fasilitator memberikan penjelasan tentang 
pengertian Time lines pada masyarakat. 

b. Belajar pada masyarakat tentang terbentuknya 
pemukiman, asal-usul penduduk dan 
perkembangan jumlahnya. 

c. Bersama masyarakat memilih topik tentang alur 
sejarah tersedianya sarana arau prasarana 
(infrastruktur); jalan raya, saluran air dll. 

d. Berdiskusi bersama masyarakat tentang perubahan 
status kepemilikan serta perkembangan usaha 
ekonomis masyarakat. 

e. Pembagian kerja antara laki-laki danperempuan 
f. Memfassilitasi jalannya dialog dan diskusi selama 

proses. 
g. Melakukan triangulasi data (chedk and rechedk 

data / probing data yang dusah dikumpulkan 
h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 

bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi 
dengan menggambar kembali diatas kertas secara 
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lengkap sesuai gambar masyarakat. Time lines ini 
berusaha mengidentifikasi terhadap seluruh 
terjadinya perubahan dalam masyarakat; baik 
kehidupannya, sarana-prasarana maupun pola 
pikirnya. Hal ini berusaha mengungkap kronologis 
sejarah yang terbentuk (baru) dalam masyarakat. 

 
Contoh : Time Line ( alur sejarah ) 
 

Periode 
(Tahun) 

Kejadian/peristiwa 

2007  Tokoh Radikal masuk desa “T” 

2009  Kaum Radikal mengadakan forum Kajian 

2011 Makin banyak masyarakat yang yang 
bergabung dengan kelompok Radikal, 
Masjid Rame dengan kegiatan Radikalisasi 

2013 Pemuda Desa dan Kaum NU Muda 
mengadakan perlawanan, sehingga banyak 
Anggota Kelompok Radikal Melarikan diri 

2015 Kegiatan masjid mulai rame dengan 
kegiatan Istighosah dan kegiatan Rutin NU 

2017 Pelebaran Masjid 

2019 Kegiatan keagamaan makin maju 

 
F.  Diagram Alur 
 
1. Pengertian 

Diagram alur merupakan teknik untuk menggam-
barkan arus dan hubungan diantara semua pihak dan 
komoditas yang terlibat dalam suatu system. Diagram 
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ini dapat digunakan untuk menganalisa alur 
penyebaran keyakinan dan tata nilai keagamaan dalam 
masyarakat. 

 
2. Target 

a. Menganalisa dan mengkaji suatu sistem 
b. Menganalisa fungsi masing-masing pihak dalam 

system danmencari hubungan antara pihak dalam 
system, termasuk bentuk-bentuk ketergantugan 

c. Memberikan kesadaran kepada masyarakat dimana 
posisi mereka sekarang 

 
3. Pokok Bahasan 

a. Hubungan semua pihak dalam system. 
b. Mengkaji sikap ketergantungan dalam hubungan 

dengan sistem  
 
4. Metode 

a. Studi hubungan semua pihak dalam system 
kemasyarakatan 

b. Studi kasus 
c. Brainstorming 

5. Waktu 
240 Menit 

 
6. Alat-alat 

a.  Kertas Plano 
b.  Spidol 
c.  Papan Tulis 
d.  Selotip 
e.  Kertas HVS 
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7. Manajemen Forum 
a. Fasilitator berdiskusi bersama masyarakat tentang 

letak dimana pusat-pusat produksi tata nilai agama 
b. Belajar pada masyarakat tentang identifikasi peran 

kelembagaan untuk persoalan masyarakat. 
c. Bersama masyarakat menggambar alur; mulai dari 

yang paling mudah dikenali masyarakat dan 
buatlah garis di setiap pihak. 

d. Bersama masyarakat menentukan prioritas 
persoalan yang harus ditangani. 

e. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 
bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi 
dengan menggambar kembali diatas kertas secara 
lengkap sesuai gambar masyarakat. 

 
Dalam hal ini, fasilitator berusaha menggam-barkan 

hubungan relasional antara individu, lembaga, 
kelompok, dan pemerintah dalam sebuah sistem. 
Dalam sistem akan banyak terjadi kesenjangan-
kesenjangan antara yang satu dengan lainnya. Pada 
taraf ini, tekhnis time lines berusaha mengidentifikasi 
sikap ketergantungan individu, kelom-pok, 
masyarakat, lembaga dan pemerintah dalam suatu 
sistem. Karena ketergan-tungan akan selalu terjadi 
dalam suatu sistem kemasyarakatan. Untuk lebih 
mandiri, masya-rakat harus mengetahui seluk-beluk 
tertjadinya ketergantungan antara satu dengan 
lainnya. 
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Contoh : Diagram Alur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Diagram Venn 
 
1. Pengertian 

Diagram venn merupakan tekhnik untuk melihat 
hubungan masyarakat dengan lembaga yang terdapat 
di desa (dan lingkungannya). Diagram venn 
memfasilitasi diskusi diskusi masyarakat untuk 
mengidentifikasi pihak-pihak apa yang berada di desa, 
serta menganalisa dan mengkaji perannya, 
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kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk 
masyarakat. Lem-baga yang dikaji meliputi lembaga-
lembaga lokal, lembaga-lembaga peme-rintah dan 
lembaga lembaga swasta (temasuk lembaga swadaya 
masyarakat). Diagram venn bisa sangat umum atau 
topical; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, 
misalnya yangkegiatannya berhubungan dengan 
penyu-luhan pertanian saja, kesehatan saja atau 
pengairan saja. 

 
2. Target 

a. Memperoleh data pengaruh lembaga/tokoh 
masyarakat yang ada di wilayah terhadap 
kehidupan dan persoalan warga masyarakat, baik 
laki-laki maupun perempuan. 

b. Tingkat kepedulian dan frekwensi lembaga / tokoh 
masyarakat dalam membantu memecahkan 
persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. 

 
3. Pokok Bahasan 

a. Pihak-pihak terkait dalam pengembangan 
masyarakat 

b. Peran dan kepentingan lembaga/tokoh untuk 
masyarakat 

c. Manfaat kegiatan untuk masyarakat 
 

4. Metode 
a. Studi peran, kepentingan dan manfaat bagi 

masyarakat. 
b. Studi kasus 
c. Brainstorming 
d. permainan 
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5. Waktu 

240 Menit 
 

6. Alat-alat 
a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Papan Tulis 
d. Selotip 
e. Kertas HVS 

 
7. Manajemen Forum 

a. Membentuk beberapa kelompok dalam anggota 
dengan personalia 5-10 orang 

b. Membahas dengan masyarakat lembaga-lembaga 
yang terdapat di desa (sesuai dengan topik yang 
dibahas) 

c. Mencatat bersama daftar lembaga-lembaga pada 
flipchart (kertas potongan) 

d. Fasilitator dengan masyarakt menggunting sebuah 
lingkaran kertas yang menujukkan masyarakat. 

e. Menyepakati bersama symbol-simbol yang akan 
digunakan, missal:  
- besarnya lingkaran: menunjukkan penting-nya 

lembaga-lembaga tersebut menurut 
pemahaman masyarakat. Semakin penting 
suatu lembaga maka semakin besar lingkaran. 

- Jarak dan tingkatan masyarakat; menunjukkan 
pengaruh lembaga tersebut menurut 
pemahaman masyarakat. Semakin dekat dngan 
lingkaran masyarakat maka lembaga tersebut 
semakin berpengaruh. 
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f. Diskusikan bersama masyarakat permasalahan dan 
potensi masing-masing lembaga 

g. Simpulkan bersama masyarakat apa yang dibahas 
dalam diskusi. 

h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, 
bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi 
dengan menggambar kembali diatas kertas secara 
lengkap sesuai gambar masyarakat. 

 
Diagram venn ini berusaha mengungkapkan peran 

aktif pihak yang berusaha mengembang-kan sosial 
kemasyarakatan. Peran aktif dalam masyarakat akan 
semakin terasa terbentuknya perubahan sehingga 
sangat dekat dengan masyarakat. Pada diagram ini 
akan digambar peran aktif (pihak) yang sangat dekat 
dengan masyarakat ataupun peran (pihak) yang sangat 
jauh dari kehidupan masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh : Diagram Venn 
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H. Matriks Rangking 
 
1. Pengertian 

Matrik rangking diartikan sebagai  susunan dalam 
bentuk  kolom yang terdiri dari urutan, posisi, 
kedudukan dan penggolongan. Dalam istilah PAR, 
matrik rangking diartikan sebagai suatu teknik yang 
dipergunakan untuk menganalisa dan membanding-
kan topik yang telah diidentifi-kasikan dalam bentuk 
rangking/scoring atau  menempatkan topik menurut 
urutan penting tidaknya topik bagi masyarakat. 

 
2. Tujuan : 

a.  Menfasilitasi masyarakat membuat urutan prioritas 
pilihan ‘masalah’ yang paling penting dan 
mendesak untuk segera dicarikan jalan keluarnya 

b.  Menfasilitasi masyarakat memilih prioritas 
masalahnya secara objektif dan demokratis   serta 
sistemis 

c.  Menfasilitasi masyarakat dalam memilah dan 
memilih masalahnya secara objektif dan rasional 

 
3. Metode: 

a. Presentasi/ceramah 
b. Disko (diskusi  kelompok) 
c. Diskusi kelas 
d. Praktek 

 
4. Pokok bahasan 

a. Pengertian Matrik  Rangking sebagai salah satu 
teknik  
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b. Tujuan digunakannya  Matrik Rangking  dalam  
menfasilitasi  masyarakat 

c. Langkah-langkah  dalam menfasilitasi masyarakat 
dengan teknik Matrik Rangking 

d. Fasilitasi Analisis  prioritas  masalah secara objektif, 
rasional dan  sistemis.   

 
5. Waktu   

 120 Menit 
 

6. Alat-Alat : 
a. Kertas Plano 
b. Spidol 
c. Selotip/ sejenisnya 
d. Papan tulis 
e. Laptop 
f. LCD 

 
7. Manajemen Forum: 

a. Fasilitator mempersiapkan bahan temuan ( masalah 
dan potensi) yang telah teridentifikasi dari proses 
sebelumnya, karena  bahan ini merupakan bahan 
yang terpenting untuk proses matrik rangking. 

b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang 
pengertian dan tujuan digunakannya matrik 
rangking dalam menfasilitasi masyarakat. 

c. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bagaimana 
langkah-langkah melakukan matrik rangking, yaitu 
dimulai dengan menentukan  siapa saja stakeholder 
yang harus terlibat dalam melakukan matrik 
rangking, memberikan penjelasan tentang tujuan 
pertemuan kepada masyarakat, membuat daftar 
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masalah yang telah dipersiapkan, menyepakati 
criteria masalah yang menjadi prioritas, serta 
menyepakati skor yang digunakan, memberikan 
scoring sehingga dapat teridentifikasi masalah 
prioritas yang harus segera diselesaikan, juga 
menjelaskan  peran-peran apa saja yang dilakukan 
tim fasilitator. ( sebelumnya didahului dengan 
menjelaskan maksud pertemuan dilakukan, kepada 
masyarakat). 

d. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan 
praktek kelas, dengan mencermati bahan  temuan 
sebelumnya (masalah dan potensi), dengan 
mempresentasikan temuan sebelumnya dan 
membuat daftar masalah.  

e. Fasilitator mengajak peserta untuk mempraktekkan 
langkah-langkah melakukan proses fasilitasi dengan 
matrik rangking, dengan teknik diskusi pleno di 
kelas 

f. Selanjutnya  fasilitator membagi kelompok menjadi 
3 kelompok, kemudian mengajak peserta untuk 
berperan sebagai stakeholder masyarakat dan 
fasilitator di kelompoknya masing-masing, untuk 
melakukan praktik faslitasi dengan matrik rangking. 
Masing-masing kelompok diberi waktu selama 15 
menit untuk mempersiapkan. 

g. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok 
praktek menfasilitasi dengan teknik PRA  matrik 
rangking selama  15 menit. 

h. Setelah masing-masing kelompok selesai praktek, 
fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama 
merefleksi presentasinya, dan fasilitator memberi 
masukan atas hasil refleksi tersebut. 
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Contoh Matrik Rangking 
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I. Analisis Pohon Masalah Dan Harapan 
 
1. Pengertian: 

 
Teknik analisis pohon masalah merupakan teknik 

yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan 
yang menjadi problem, dan telah diidentifikasi dengan 
teknik-teknik PRA sebelumnya. Baik itu mapping, transek, 
trend and change serta  teknik PRA lainnya. Teknik 
analisis pohon masalah ini dipergunakan untuk  
menganalisis bersama-sama masyarakat  tentang akar 
masalah, dari berbagai masalah-masalah yang ada. Dengan 
teknik ini juga dapat digunakan untuk menelusuri 
penebab terjadinya masalah-masalah tersebut.  
 
2. Tujuan; 

a. Menfasilitasi masyarakat untuk menyadari dirinya 
bahwa dilingkungannya terdapat masalah dan 
potensi 

b. Menfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi 
masalahnya, serta menelusuri penyebab yang 
sebenarnya. 

c. Menfasilitasi masyarakat  untuk mengetahui dan 
menyadari  akibat  yang ditimbulkan dari masalah-
masalah yang ada. 

 
2. Metode : 

a. Ceramah/Penjelasan 
b. Diskusi 
c. Praktek kelompok 
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3. Pokok  Bahasan; 

a. Pengertian  Teknik Analisis Masalah dan Harapan  
b. Tujuan digunakannya teknik analisis masalah dan 

harapan  sebagai salah satu teknik PRA, dalam 
menfasilitasi masyarakat. 

c. Langkah-langkah menfasilitasi masyarakat dengan 
teknik analisis pohon masalah dan harapan 

d. Langkah –langkah merumuskan  akar masalah 
penyebab dan harapan 

 
4. Waktu 

 90 Menit 
 

5. Alat – Alat : 
a. Kertas plano 
b. LCD  
c. Laptop 
d. Spidol 
e. solasi/selotip 
 

6. Manajemen Forum: 
a. Fasilitator memberikan penjelasan tentang 

pengertian analisis pohon masalah, serta tujuan 
digunakannya  teknik PRA ini dalam menfasilitasi 
masyarakat, selama kurang lebih 10 menit. 

b. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang  
langkah-langkah menfasilitasi masyarakat dengan 
teknik ini,(mulai dari proses awal membuka 
pertemuan, mendiskusikan masalah apa yang ada di 
masyarakat dan apa saja yang ingin diselesaikan oleh 
masyarakat,  menulis di kartu metaplan, menempel 
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di papan/sejenisnya, kemudian menanyakan 
penyebabnya kepada masyarakat, mencatat 
penyebab tersebut pada metaplan dan menempelnya 
di daftar penyebab, menanyakan kepada masyarakat 
akibat dari masalah tersebut dan menempelnya di 
daftar akibat sehingga terbentuk pohon masalah). 
Selain model ini fasilitator juga bisa mengunakan 
alternatif model lainnya, yaitu dengan menulis 
semua masalah yang telah disepakati masarakat, 
pada proses ekspos temuan masalah dan potensi. 
Masalah –masalah tersebut selanjutnya ditulis oleh 
tim fasilitator pada kertas metaplan, dan kemudian 
mintalah masyarakat untuk memilah mana yang 
merupakan  masalah dan mana yang merupakan 
akibat. Selanjutnya fasilitasi masyarakat  untuk 
menentukan akar masalahnya, masalah dan 
akibatnya sehingga terbentuk pohon masalah, 
selama 15 menit. 

c. Selanjutnya fasilitator menjelaskan pada peserta 
teknik untuk menyusun harapan-harapan 
masyarakat, dengan menfasilitasi masyarakat 
membalik penyebab masalah sehingga dari pohon 
masalah terlengkapi dengan harapan selama 10 
menit.   

d. Setelah fasilitator menjelaskan tentang teknik 
analisis pohon masalah tersebut, tanyakan kepada 
peserta tentang hal-hal yang belum mereka pahami 
dengan singkat. Selanjutnya  kelompokkan peserta 
menjadi 3 kelompok. 

e. Setelah terbentuk kelompok, berikan tugas praktek 
kepada masing-masing kelompok dengan bahan 
masalah yang telah teridentifikasi oleh peserta 
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dalam praktek sebelumnya ( dengan teknik PRA 
lainnya), berikan peran pada peserta di kelompok 
tersebut sebagai stakeholeder masyarakat dan 
fasilitator, kurang lebih masing-masing kelompok 15 
menit. 

f.  Setelah masing-masing kelompok praktek, refleksi 
bersama-sama peserta dan berikan maskan terhadap 
hal yang mungkin masih perlu diperbaiki oleh 
masing-masing kelompok, selama 20 menit. 

 
 Contoh : Analisis Pohon Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis Pohon Harapan tinggal mencari kebalikannya 
(Kondisi sebaliknya dari hasil analisis pohon masalah) 
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E. PENYUSUNAN RENCANA AKSI (PERENCANAAN   
     PROGRAM DAN KEGIATAN) 
 
1. Perencanaan Aksi 
 
a. Pengertian 

Rencana aksi merupakan rencana yang dibuat oleh  
masyarakat berdasarkan  masalah yang dianggap 
prioritas. Rencana aksi meliputi perencanaan program, 
kegiatan dan juga memuat indicator keberhasilan  
program, waktu, serta peson yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan program kegiatan. Program kegiatan 
tersebut merupakan solusi dari masalah-masalah yang 
telah dipilih masyarakat sebagai prioritas masalah yang 
harus segera dicarikan alternatif jalan  keluarnya. 

 
a. Tujuan; 

1) Menfasilitasi masyarakat untuk membuat  rencana 
program sebagai alternatif solusi dari masalah-
masalahnya 

2) Menfasilitasi masyarakat dalam rangka   menentukan 
sendiri program-program  kegiatan. 

3) Menfasilitasi masyarakat dalam rangka membuat 
indicator keberhasilan program 

4) Menfaslitasi masyarakat memunculkan dan 
memberdayakan kader-kader local yang akan 
melakukan proses pemberdayaan selanjutnya melalui 
aksi kegiatan yang telah mereka tentukan. 
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b. Metode : 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Praktek 
 

c. Pokok Bahasan 
1. Pengertian Penyusunan Rencana Aksi serta 

korelasinya dalam proses pemberdayaan masyarakat 
2. Analisis potensi masyarakat dalam penentuan 

program kegiatan. 
3. Penyusunan  Rencana Aksi dengan pembuatan 

perencanaan program aksi, kegiatan,  indicator 
keberhasilan kegiatan, penentuan waktu dan 
penanggung jawab. 

 
d. Alat-alat; 

1. Kertas plano 
2. Spidol 
3. papan tulis 
4. LCD 
5. Laptop 

 
e. Manajemen Forum: 

1. Berikan penjelasan kepada peserta tentang tujuan 
sesi ini. Selanjutnya fasilitator menjelaskan 
pengertian penyusunan rencana aksi sebagai bagian 
dari rangkaian proses pemberdayaan kepada 
masyarakat, dengan metode ceramah. 

2. Fasilitator juga menjelaskan tentang pentingnya 
proses ini, yang merupakan bagian  penting dalam 
rangkaian proses sebelumnya dan yang kan 
berlanjut. 



DIKTAT MATERI KKN PAR - LP2M IAI TABAH                                      

Moving a Step Forward for a Better Quality| 65  

 

3. Ajaklah peserta menyiapkan bahan – bahan 
penyusunan rencana aksi dengan mengacu pada 
proses sebelumnya. Bahan ini adalah masalah-
masalah yang telah diprioritaskan oleh masyarakat 
melalui matrik rangking. Jika bahan ini tidak ada 
pada saat pelatihan, maka berikan contoh kepada 
peserta masalah-masalah yang  pernah  dibahas 
dalam proses pemberdayaan . 

4. Selanjutnya jelaskan kepada peserta tentang cara 
menfasilitasi masyarakat dengan membuat 
program. Pembuatan program tersebut merupakan  
pilihan masyarakat dalam menyele-saikan 
permasalahan yang mereka hadapi dengan persepsi 
dan cara mereka. 

5. Berikan contoh kepada peserta  bagaimana 
menfaslitasi masyarakat untuk menentukan 
kegiatan yang merupakan breakdown dari program. 
Satu program bisa lebih dari satu kegiatan. 
Selanjutnya fasilitator menjelaskan kepada peserta 
bagaimana menfasilitasi masyarakat membuat 
indicator keberhasilan program, waktu serta 
penangungjawabnya. 

6. Setelah proses ni, selanjutnya fasilitator membagi 
peserta menjadi 3 kelompok untuk  melakukan 
praktek penyususnan rencana aksi ini.  

7. Mintalah kepada peserta masing-masing kelompok, 
untuk berperan sebagai tim fasilitayor dan 
masyarakat. Berikan waktu kepada peserta 
mempersiapkan praktek ini selama 15 menit.     

8. fasilitator selanjutnya memandu praktek masing-
masing kelompok. Setiap kelompok berikan waktu 
kurang lebih 20 menit. 
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9. Sebelum sesi diakhiri, berikan masukan kepada 
peserta tentang beberapa hal yang masih perlu 
diperbaiki dari proses praktek simulasi kelas. 
Tanyakan juga kepada peserta tentang  hal-hal 
yang masih memerlukan penjelasan. 

10. Akhiri sesi dengan membaca hamdalah bersama-
sama. 

 
 

F. Teknik-Teknik Fasilitasi 
 

1. Pengertian : 
Oxford Dictionary :”to render easier, to promote, to 
help forward; to free from difficulties and obstacles”. 
Secara umum pengertian “facilitation” (fasilitasi) 
dapat diartikan sebagai suatu proses 
“mempermudah” sesuatu dalam mencapai tujuan 
tertentu.  

 
2. Tujuan  
a. Peserta memahami pengertian kefasilitatoran 

dalam proses pemberdayaan masyarakat 
b. Peserta memahami teknik-teknik menfasilitasi  
c. Peserta mampu dan trampil dalam menfasilitasi 

masyarakat pada proses pemberdayaan 
masyarakat. 

 
3. Metode : 
a. Ceramah 
b. Brainstorming 
c. Disko (diskusi kelompok) 
d. Praktek 
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4. Materi : 

a. Pengertian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 
b. Citra diri seorang fasilitator  
c. Teknik Menfasilitasi Masyarakat 

 
5. Waktu  

 90 menit 
 
6. Alat-alat; 

a. Laptop 
b. LCD 
c. Papan Tulis 
d. Plano 
e. Isolasi/selotip 
f. Spidol 

 
7. Manajemen Forum : 

a. Fasilitator mengawali sesi  dengan menjelaskan 
tujuan sesi ini kemudian selanjutnya mengajak 
peserta brainstorming melihat dampak pemba-
ngunan yang top-down. Setelah beberapa perma-
salahan telah  teridentifikasi, fasilitator selanjutnya 
memberikan penjelasan tentang pentingnya pem-
bangunan yang partisipatoris dimana dalam pro-ses 
ini seorang fasilitator mempunyai peran sangat 
penting.  

b. Selanjutnya fasilitator memberikan penjelasan 
kepada peserta tentang pengertian kefasilitatoran, 
cira diri fasilitator sebagai agen pembaharu 
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masyarakat dan teknik-teknik fasilitasi dengan 
metode ceramah, kurang lebih  menit. 

c. Ajaklah peserta diskusi kelas terlebi dahulu 
berkaitan dengan  hal-hal yang harus dipahami dan 
dimiliki seorang fasilitator 

d. Berikan peserta pengalaman-pengalaman yang 
sering ditemui oleh fasilitator pada saat proses 
memberdayakan masyarakat 

e. Tanyakan kembali kepada peserta tentang hal-hal 
yang belum mereka pahami tentang materi yang 
telah dibahas dan didiskusikan tadi. 

f. Setelah melakukan diskusi kelas, kemudian 
fasilitator selanjutnya membagi kelompok dalam 3 
kelompok. Mintalah peserta di masing-masing 
kelompok untuk berperan sebagai fasilitator dan 
masyarakat. Berikan waktu 10 menit untuk 
mempersiapkan praktek kelas. Dan berikan 
tema/focus apa yang akan perankan dalam fasilitasi 

g. Mintalah peserta di masing-masing kelompok untuk 
mempresentasikan tugasnya masing-masing, setiap 
kelompok berikan waktu 10 menit. Setelah itu  
review dan refleksi presentasi masing-masing 
kelompok. 

h. Akhiri sesi dengan memberikan penekanan 
terhadap hal-hal yang penting dalam menfasilitasi 
masyarakat, dan ajaklah peserta menutup sesi 
sengan membaca hamdalah bersama-sama.. 
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Gambar Aktifitas Fasilitasi 
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F. MONITORING DAN EVALUASI  PARTISIPATORIS 
 

1. Pengertian  
Monitoring merupakan sistem pengawasan 

yang digunakan oleh mereka yang bertanggung 
jawab atas suatu kegiatan (proyek) untuk 
memastikan bahwa semuanya berjalan menurut 
rencana. Monitoring juga sebagai sistem umpan balik 
yang berkesinambungan, yang berlangsung terus 
menerus selama siklus program (proyek) berjalan, 
dan meninjau setiap kegiatan pada setiap tingkat 
pelaksanaan.  

 
Dalam konteks partisipatoris, monitoring 

melibatkan para calon pemakai, pelaksana suatu 
program dalam pengukuran, pengumpulan, 
pengolahan dan penyampaian informasi untuk 
membantu baik personil manajemen maupun para 
anggota kelompok sendiri dalam pembuatan sebuah 
keputusan. Sedangkan evaluasi adalah proses 
penilaian pada waktu tertentu terhadap dampak 
suatu pekerjaan, untuk mengetahui sejauh mana 
tujuan yang telah ditetapkan itu berhasil dicapai 
sesuai dengan target yang diinginkan. Oleh karena 
itu, evaluasi partisipatoris adalah suatu proses 
dimana orang luar dan orang dalam berhenti sejenak 
untuk merefleksikan program yang telah 
dilaksanakan, agar dapat membuat keputusan untuk 
langkah berikutnya.      

 
Dengan demikian, monitoring dan evaluasi 

partisipatoris merupakan alat untuk belajar dari 
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pengalaman–dari kerbehasilan dan kegagalan—
untuk kemudian melakukan tindakan yang lebih baik 
di masa-masa mendatang. Dalam bahasa yang lebih 
praktis, monev partisipatoris merupakan proses 
pencatatan sistematis dan analisa berkala dari 
informasi yang telah dipilih dan dicatat oleh orang 
dalam (insider) atas bantuan orang luar (outsider).  

 
2. Tujuan  

a. Peserta memahami pengertian dan manfaat monev 
partisipatoris. 

b. Peserta mengetahui langkah-langkah monev 
partisipatoris. 

c. Peserta mampu mempraktikkan monev partisipatoris 
bersama masyarakat terhadap program yang telah 
dilaksanakan. 
 

C. Waktu 
90-120 menit 

 
D. Metode 

Diskusi, role playing, tanya jawab, brainstorming, dan 
refleksi pengalaman 

 
E. Alat  

Kertas plano, spidol, dan lem 
 
F. Manfaat Monev Partisipatoris  
1. Membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 

melaksankaa program. 
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan faktor-

faktor yang mempengaruhi situasi mereka, agar bisa 
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meningkatkan kontrol terhadap proses yang sedang 
berlangsung. 

3. Memberikan instrument penilaian bagi suatu 
program kegiatan agar dapat berfungsi sebagai 
informasi tentang program yang tengah 
berlangsung sehingga penyesuaian dan modifikasi 
dapat dilakukan bilamana perlu. 

 
G. Prosedur dalam Monev Partisipatoris 
1. Menetapkan tujuan jangka panjang 

a. Menentukan tujuan jangka panjang dari suatu 
program yang dilaksanakan. 

b. Menggambarkan kriteria atau indikator 
keberhasilan yang telah ditentukan 

2. Menggapai tujuan jangka panjang  
a. Menentukan beberapa kegiatan yang bisa 

menunjang tercapainya tujuan jangka panjang 
tersebut. 

b. Merumuskan berbagai tahapan kegiatan yang 
diinginkan oleh masyarakat 

3. Melakansanakan Monev partsipatoris sebagai 
umpan balik masyarakat terhadap kemajuan 
program: 
a. Menilai kemajuan prorgam dalam mencapai 

tujuannya. 
b. Menilai beberapa program yang sudah 

dilaksanakan maupun yang belum dikerjakan  
4. Melakukan Monev partisipatoris dalam rangka 

mengetahui perubahan apa yang terjadi di 
masyarakat, untuk mensdorong mereka agar 
merefleksikan dampak program yang telah 
dilaksanakan. 
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H. Langkah-langkah Monev Partisipatoris 

1. Mereka (fasilitator) yang terlibat dalam suatu 
program harus memutuskan secara bersama 
dengan masyarakat untuk menggunakan 
pendekatan partisipatoris. 

2. Fasilitator perlu memutuskan dengan tegas apa 
tujuan monev yang akan dilakukan bersama 
masyarakat. 

3. Jika telah sepakat mengenai tujuan monev, 
selanjutnya memilih kordinator kelompok monev 
yang bertugas mengorganisir semua rincian 
monev. 

4. Merumuskan metode apa yang akan digunakan 
untuk mencapai tujuan monev. 

5. Menentukan kapan dan dimana serta siapa yang 
akan terlibat dalam kegiatan monev. 

6. Memberi penjelasan kepada peserta yang terlibat 
dalam monev tentang cara mewawancarai, mengisi 
kuesioner tulisan atau lisan, melaksanakan 
berbagai pemeriksaan, serta memberi penjelasan 
tentang tujuan penggunaan beberapa metode yang 
akan digunakan dalam kegiatan monev. 

7. Peserta diminta untuk menggunakan metode yang 
telah dipilih untuk mengump;ulkan fakta, data, dan 
informasi yang diperlukan untuk kegiatan monev. 

8. Informasi dan data yang diperoleh dianalisis 
bersama-sama. 

9. Hasil analisis tersebut kemudian disipakan secara 
tertulis atau dalam bentuk visual (diagram, 
gambar, skema, foto-foto dll) dan dilaporkan 
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kepada berbagai kelompok yang terkait dengan 
program yang dilakukan. 

10. Para peserta program harus memutuskan dengan 
tepat bagaimana hasil-hasil monev digunakan dan 
bagaimana hasil-hasil tersebut dapat 
meningkatkan relevansi dan daya guna program.  
 

I.  Manajemen Forum 
1. Fasilitator menyampaikan materi dan tujuan dari 

pelatihan monev ini dan memberi informasi pada 
mereka bahwa materi monev merupakan bagian 
dari teknik-teknik PAR. 

2. Fasilitator bertanya kepada peserta apakah dalam 
aktifitas keseharian sudah pernah melakukan 
monev dan sejaunmana mereka memahami monev 

3. Peserta diberi kertas plano untuk mencatat 
pendapat dan pengalamannya selama melakukan 
monev. 

4. Masing-masing dan pengalaman peserta yang 
pernah melakukan monev tersebut dikodivikasi 
dalam kertas plano untuk disimpulkan bersama-
sama. 

5. Peserta yang sudah melakukan monev diminta maju 
ke depan untuk menceriterakan pengalaman 
monev. Setelah itu, peserta lainnya diberi 
kesempatan untuk berdialog (tanya jawab). 

6. Kata-kata kunci dari pengalaman monev tersebut 
dicatat sebagai kesimpulan asumsi mereka tentang 
urgensi monev. 

7. Memberikan tanggapan dan komentar atas 
pengalamnnya itu dalam sebuah kesimpulan 
sementara. 
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8. Fasilitator memberi rekomendasi kepada peserta 
akan pentingnya monev 

9. Dari kesimpulan tersebut, masing-masing peserta 
diajak berhenti sejenak untuk merefleksikan 
pengalaman pesrta yang sudah melakukan monev 
tersebut.  

10. Fasilitator menanyakan kepada peserta yang 
bersangkutan apa kegunaan monev itu? Apakah 
monev yang telah dilakukan sudah tepat dan 
berhasil? Faktor apa yang mendukung dan 
menghambatnya? 

11. Semua tanggapan dan jawaban tersebut dicatat 
dalam kertas plano dan ditunjukkan kepada semua 
peserta. 

12. Peserta lain yang memperhatikan ceritera 
pengalaman monev tersebut dimohon menanggapi 
apakah pelaksanaan monev tersebut sudah tepat 
serta adakah yang perlu diperbaiki dan 
disempurnakan dalam pelaksanaan monev ?  
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