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Apa dan Mengapa Metodologi 

Participatory Rural Appraisal  (PRA) 

APA PRA ?
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PRA Merupakan singkatan dari Participatory Rural Appraisal yang secara harafiah 
artinya pengkajian (keadaan) desa (secara) partisipatif. PRA  senantiasa 
berkembang, sehingga menurut Robert Chambers yang mempromotori dan 
mengembangkanya, mungkin tidak perlu untuk memberikan definisi final. Robert 
Chambers mendefinisikannya sebagai: “Sekumpulan pendekatan dan metode yang 
mendorong masyarakat (pedesaan) untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis 
pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat 
membuat rencana dan tindakan.”    

Pada awalnya Participatory Rural Appraisal (PRA) berkembang sebagai kumpulan 
metode atau teknik-teknik „penelitian‟ yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, 
seperti yang didefinisikan oleh Robert Chambers di atas. PRA pada awalnya 
berkembang sebagai suatu alternatif bagi penelitian sosial yang dikritik sebagai tidak 
bermanfaat bagi masyarakat karena hanya menggunakan masyarakat sebagai obyek 
penelitian.  Kalau pada penelitian sosial, agenda penelitian adalah milik 
penelitinya, juga informasi hasil penelitian dibawa oleh peneliti untuk 
kepentingannya sendiri maupun kalangannya. Maka pada PRA, agenda „penelitian‟ 
dikembangkan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar, sebagai proses 
refleksi kritis masyarakat tentang situasi dan persoalan yang mereka hadapi. 
Informasi hasilnya, digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan program 
aksi mereka. Karena proses perkembangan PRA pada awalnya seperti ini, tidak 
mengherankan bila banyak kalangan praktisi PRA (LSM) yang menggunakan PRA 
hanya pada kegiatan pengkajian (appraisal) saja. Sampai saat ini pun masih banyak 
kalangan LSM yang memperlakukan PRA secara demikian. 

Semula PRA lebih banyak diperlakukan sebagai metodologi pengkajian oleh 
(bersama) masyarakat, baru pada perkembangan berikutnya PRA menjadi 
metodologi pendekatan program yang lebih dari sekedar untuk proses pengkajian 
masyarakat, melainkan sebagai sebuah kerangka kerja pengembangan program 
partisipatif. Kemudian, praktek-praktek penggunaan PRA berkembang pesat pada 
tahun 1990-an di kalangan LSM di seluruh dunia, dalam upaya untuk menemukan 
sebuah metodologi pendekatan yang bisa mendukung proses perencanaan yang 
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lebih terdesentralisasi dan pengambilan keputusan secara lebih demokratis, dimana 
masyarakat (orang desa atau petani) dimungkinkan untuk „belajar bersama‟, 
menganalisis dan meningkatkan pengetahuannya, serta untuk merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan mereka sendiri2. Dengan demikian, kegiatan pengkajian 
(appraisal) hanya merupakan bagian kecil dari penggunaan PRA karena PRA 
menjadi terintegrasi dalam keseluruhan siklus pengembangan program (mulai dari 
penjajakan kebutuhan/need assessment, perencanaan, pelaksanaan/pendampingan 
masyarakat, sampai monitoring-evaluasi program). Dalam konteks penggunaan ini, 
PRA kemudian menjadi metodologi pendekatan program berbasis masyarakat 
(bottom-up methodology) yang oleh kalangan LSM terus-menerus dimodifikasi dan 
diadaptasi, serta diperkaya metode dan tekniknya, terutama penggunaan 
metode/tekniknya, baik untuk penjajakan kebutuhan, perencanaan, monitoring-
evaluasi, maupun diskusi topikal. 

Setelah sepuluh tahun menjadi metodologi pengkajian dan metodologi pendekatan 
program partisipatif yang populer, PRA juga mulai mengkritisi kembali posisi 
ideologi dan kerangka teoritis yang melandasinya.  Hal ini karena kalangan LSM 
sendiri melihat kecenderungan penggunaan PRA hanya pada penggunaan 
metode/teknik-tekniknya saja, baik untuk pengkajian maupun perencanaan dan 
monev.  PRA dikritisi kembali agar tidak bersifat intrumental dan partisipasi yang 
dikembangkannya tidak menjadi teknis, karena seharusnya partisipasi 
dikembangkan dalam kerangka pengembangan perubahan sosial. Karena itu, 
Robert Chambers menyatakan bahwa PRA dalam sepuluh tahun terakhir sudah 
berkembang juga menjadi paradigma, ideologi, dan filosofi di kalangan LSM. 
Metodologi PRA bukan lagi hanya sekedar sebuah metodologi pendekatan 
perencanaan dan pengkajian3. Namun, pendapatnya ini ditentang oleh kalangan 
yang berpendapat lain: PRA masih belum bisa dikatakan sebagai suatu paradigma 
ataupun ideologi, karena belum membangun suatu kerangka pikir yang lengkap. 
PRA sebenarnya masih lebih banyak seperti posisinya yang awal: kumpulan metode 
atau teknik kajian yang dimaksudkan sebagai sebuah alternatif bagi penelitian sosial 
yang digunakan di kalangan LSM4. 

SUMBER-SUMBER PRA 

Menurut Robert Chambers, terdapat 5 sumber perkembangan PRA, yang masing-
masing memberikan sumbangan konsep maupun metode yang ditampilkan secara 
ringkas sbb.5: 

                                                             
2
 PRA: Five Years Later, Where are We Now?, paper, Robert Chambers and Irene Guijt, 1995. 

3
  Ibid: Chambers, 1995 dan 1997. 

4
  Participation; A New Tyranni?, Bill Coke and Uma Kothari, Ed., 2001. 

5
  Ibid: Chambers, 1992 dan 1997. 
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N0 Sumber Sumbangannya 

1 Penelitian partisipatif radikal 
(Activist Participatory 
Research) 

Sumbangannya berupa konsep-konsep/pemikiran tentang 
masyarakat miskin, terutama gagasan-gagasan pokok berikut ini: 
 Kaum miskin memiliki kemampuan untuk melakukan 

analisis dan menyusun perencanaan sendiri; 
 Kaum miskin (marjinal) bisa memiliki peran sebagai 

anggota, katalis, dan fasilitator; 
 Mereka yang lemah harus diberdayakan. 

2 Analisis agroekosistem 
(Agroecosystem Analysis) 

Sumbangannya berupa metode-metode sebagai berikut: 
 Transek (observasi lapangan, berjalan-jalan untuk 

melakukan pengamatan secara sistematis); 
 Pemetaan informal (sketsa desa/wilayah langsung di 

lokasi); 
 Pembuatan diagram (kalender musim, bagan arus dan 

sebab-akibat, diagram venn); 
 Penilaian inovasi (pemberian nilai dan skala urutan 

kegiatan). 

3 Antropologi terapan (Applied 
Anthropology) 

Sumbangannya berupa konsep-konsep/pemikiran, antara lain 
sbb.: 
 Belajar di lapangan merupakan suatu seni yang luwes 

dan bukan suatu ilmu pengetahuan yang kaku;  
 Sikap, tingkah laku, dan dan pengembangan hubungan 

dengan masyarakat memiliki arti yang penting dalam kerja 
lapangan; 

 Adanya perbedaan antara emic (sudut pandang 
masyarakat) dan ethic (sudut pandang orang luar); 

 Ilmupengetahuan teknis setempat memiliki kesahihan. 

4 Penelitian Lapang tentang 
Sistem Usaha Tani (Field 
Research on Farming 
Systems) 

Sumbangannya berupa metode-metode kajian sistem usaha tani 
oleh petani itu sendiri, antara lain diagram alir. Selain itu, 
menyumbang pemahaman tentang hal-hal sbb.: 
 Kompleksitas, keragaman, dan kerentanan terhadap 

resiko dari berbagai sistem usaha tani; 
 Pengetahuan, profesionalisme, dan rasionalitas para 

petani kecil dan petani miskin; 
 Pola pikir dan perilaku eksperimental petani; 
 Kemampuan petani untuk melakukan analisis sendiri. 

5 Pengkajian Desa secara 
Cepat (Rapid Rural 
Appraisal/RRA) 

Sumbangannya berupa 2 hal utama: 
 Kritik tentang penelitian akademis dan wisata 

pembangunan yang memiliki berbagai bias dalam 
memahami persoalan dan situasi masyarakat (pedesaan), 
serta kritik terhadap metode survey konvensional yang 
mahal, lama, dan tidak tepatguna. 

 Pencarian metode-metode pengkajian yang lebih efektif 
untuk memahami pengetahuan lokal (indigenous technical 
knowledge). 
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PRAKTEK-PRAKTEK PRA 

Untuk melihat bagaimana praktek-praktek PRA dilakukan di seluruh dunia, bisa 
dilihat pada berbagai publikasi yang diterbitkan secara internasional (RRA Notes 
yang kemudian menjadi PLA Notes, bisa menggambarkan bagaimana aplikasi PRA 
di berbagai negara; sayangnya, pengalaman aplikasi PRA dari Indonesia kurang 
diangkat dibandingkan dengan pengalaman di negara Asia Selatan, Amerika Latin 
dan Afrika). Dalam hampir sebagian besar penerapan PRA di berbagai negara 
tersebut, tentu saja pengguna PRA adalah „pihak luar‟ yang kemudian diharapkan 
bisa menyerahkan proses kepada masyarakat lokal. Karena itu, nampaknya dengan 
cepatnya PRA menjadi populer dan dipraktekkan oleh banyak pihak (terutama 
kalangan LSM), sebagian besar karena anggapan bahwa metodologi ini „mudah‟ 
diaplikasikan oleh para praktisi sebagai alternatif dari penelitian sosial yang hanya 
dapat dilakukan oleh peneliti profesional. Bagaimana praktek penggunaan PRA di 
negara-negara lain? Menurut Robert Chambers, yang tentu saja bergiat dalam 
menyimak perkembangan dan praktek-praktek penggunaan PRA di berbagai 
negara, penggunaan PRA dibagi dalam 5 sektor utama dengan 3 jenis tujuan 
utama, sebagai berikut6: 

Lima (5) sektor utama penerapan PRA:  

1. pengelolaan sumberdaya alam;  

2. pertanian;  

3. (gender), kemiskinan dan matapencaharian;   

4. kesehatan  (primer) dan gizi;  

5. (program) perkotaan.  

Selain itu, ditemukan juga sejumlah aplikasi PRA dalam isu-isu 
sebagai berikut: keaksaraan fungsional (menjadi metode 
REFLECT yang dikembangkan oleh Action Aid), (program) 
anak-anak, pendidikan, (program) emergensi dan pengungsi, 
(program) kesehatan reproduktif dan sexual, serta penguatan 
kapasitas (analisis organisasi dan monev secara partisipatif).   

Tiga (3) jenis tujuan aplikasi PRA: 

1. PRA untuk identifikasi topik dan 
penelitian (lebih merupakan RRA); 

2. PRA untuk pelatihan dan orientasi 
bagi orang luar dan warga desa, 
biasanya dalam bentuk PRA dalam 
isu-isu topikal; 

3. PRA untuk proses pemberdayaan 
dalam tahap-tahap penjajakan, 
perencanaan, pelaksanaan, serta 
monitoring dan evaluasi program. 

                                                             
6
 Ibid: Chambers, 1992 dan 1997.  

 


