
 

 1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Perbandingan PRA dengan RRA dan 

PAR 

 

PRA SEBAGAI METAMORFOSIS DARI RRA
1

 

Participatory Rural Appraisal (PRA) seringkali dilekatkan dengan nama Robert 
Chambers, sehingga rasanya perlu dimunculkan pertanyaan berikut ini: 
Sebenarnya, apa peran Chambers dalam mengembangkan PRA? Apakah 
pandangan hidup dan ideologi Chambers mempengaruhi bagaimana PRA 
berkembang? Ataukah ideologi kalangan LSM yang mengembangkan PRA 
dalam tatanan praktis, yang lebih mempengaruhinya?2 Robert Chambers adalah 
seseorang (dari kalangan akademisi) yang dengan gencar mengintrodusir konsep 
partisipasi dan PRA. Kita perlu mencoba memahami dalam konteks apa 
Chambers menggunakan PRA dan terminologi partisipasinya itu. Pada bukunya 
yang pertama (Chambers: 1983), Chambers menyampaikan kritik terhadap 
penelitian sosial, khususnya metode survey, yang dianggapnya kurang (tidak) 
bermanfaat bagi masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian, seringkali terlalu 
lama diterbitkan sebagai laporan sehingga sudah ketinggalan (out of date), dan 
mahal. Pada buku pertamanya itu, Chambers memperkenalkan metode rapid 
rural appraisal (RRA) sebagai alternatif bagi para praktisi pembangunan yang 
memerlukan sebuah metodologi „penelitian‟ yang bisa membantu mereka 
memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, 
serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri.  

Sedangkan pada bukunya yang kedua (Chambers: 1997), Chambers 
menggunakan istilah participatory rural appraisal (PRA) untuk menggantikan 
RRA. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa RRA dan PRA adalah bentuk 
aplikasi pemikiran Robert Chambers yang berkembang terus, terutama 
pemikiran tentang bagaimana seharusnya “orang luar” (para “profesional”) 
bekerja di masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan 
pembangunan pedesaan.  Di dalam buku keduanya itu, Chambers juga 
memaparkan asal-usul penggunaan istilah PRA, ternyata PRA sebenarnya adalah 

                                                                       

1
 Chambers, 1992 dan 1997.  

2
 Dalam diskusi di kalangan LSM mitra KPMNT, muncul pendapat bahwa Chambers adalah promotor PRA dan bukan 

„pencipta PRA‟, dalam pengertian: PRA adalah kumpulan metode dan praktek-praktek yang dikembangkan dan 

diaplikasi oleh berbagai kalangan, yang oleh Robert Chambers kemudian “dikompilasi” menjadi PRA.    
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penamaan baru untuk RRA yang dikembangkan oleh kalangan LSM di Nepal, 
Kenya, dan India, pada pertengahan tahun 1980-an, serta mengalami ledakan 
inovasi di India dan Bangladesh, kemudian menyebar secara internasional 
melalui promosi dan dukungan berbagai lembaga internasional. Chambers 
menyebut LSM Myrada di India sebagai lembaga yang mengembangkan dan 
menyebarluaskan PRA, dan menilik dari sifat dan cara kerjanya merupakan 
LSM yang berkarakter pengembangan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai 
sumber PRA, nampaknya RRA adalah sumber yang paling langsung dengan 
PRA. PRA adalah bentuk metamorfosis RRA, sehingga PRA semula disebut 
sebagai RRA partisipatif. Kata „partisipatif‟ masuk ke dalam kosa kata RRA itu, 
terjadi pada pertengahan tahun 1980-an3.  Dalam berbagai publikasi mengenai 
RRA, yang kemudian menjadi PRA, dan kemudian juga berganti nama menjadi 
PLA, nampaknya sangat jelas PRA digunakan dalam kalangan LSM yang serupa, 
yaitu LSM pengembangan masyarakat4. 

Berikut ini adalah perbandingan antara RRA dan PRA menurut Robert Chambers: 

 RRA PRA 

Kurun waktu perkembangan Akhir tahun 1970-an 
(awal 1980-an) 

Akhir tahun 1980-an 
(awal 1990-an) 

Pembaharu Kalangan universitas Kalangan LSM/ornop 

Pengguna utama (main users) Kalangan universitas, donor Kalangan LSM/ornop 

Sumber pengetahuan Pengetahuan masyarakat 
setempat 

Kemampuan masyarakat 
setempat 

Inovasi ditujukan pada Metode/teknik Perilaku 

Digunakan orang luar untuk Menggali (ekstraktif) Memfasilitasi partisipasi 

Tujuan Pengumpulan data (penelitian) Pemberdayaan masyarakat 

Pelaku utama (main actors) Orang luar (peneliti) Masyarakat setempat 

Hasil-hasil jangka panjang Perencanaan, proyek, publikasi 
Pengembangan kelembagaan 
dan tindakan masyarakat 
lokal yang berkelanjutan 

                                                                       

3
 RRA bersifat ekstraktif  atau merupakan penggalian infromasi (dalam pengertian: merupakan penilitian yang dikerjakan 

oleh luar) sedangkan PRA merupakan proses pembelajaran (dalam pengertian: analisis situasi dan persoalan untuk 

mengembangkan agenda aksi oleh masyarakat sendiri). Cerita tentang perkembangan PRA dari RRA, lihat: Chambers 

1992, dan 1997. 
4
 Publikasi terpenting adalah RRA Notes yang pertama kali terbit pada tahun 1988, kemudian berubah menjadi PRA 

Notes, dan akhirnya menjadi PLA Notes pada tahun 1995. PLA (Participatory Learning and Action) dianggap sebagai 

istilah yang lebih tepat daripada PRA yang membatasi hanya pada wilayah pedesaan dan „appraisal‟ (pengkajian); 

padahal yang dimaksudkan bukan hanya pengkajian (appraisal) dan juga bukan hanya di wilayah pedesaan. 
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PRA SEBAGAI CABANG ALIRAN PAR ? 

Di dalam bukunya, Robert Chambers menyatakan bahwa penelitian partisipatif 
radikal (activist participatory research) yang juga populer disebut dengan kaji tindak 
partisipatif (Participatory Action Research/PAR)5, merupakan salah satu sumber dari 
PRA. Apakah PAR merupakan salah satu sumber dari PRA, ataukah PRA adalah 
cabang atau aliran dari PAR? Kalau Chambers berpendapat bahwa PAR adalah 
salah satu sumber dari PRA, ada pihak lain yang menganggap bahwa PRA adalah 
PAR yang berkembang di negara-negara Selatan (sehingga PRA disebut juga sebagai 
PAR  Selatan)6.  Di dalam 4 golongan riset aksi menurut Daniel Selener, 
nampaknya PRA termasuk pada kelompok PAR di dalam pengembangan 
masyarakat (community development) meskipun Robert Chambers disebutkan oleh 
penulisnya sebagai contoh orang yang menggeluti  penelitian oleh petani. Apabila 
PRA dianggap sebagai sumber sekaligus aliran PAR, apakah asumsi-asumsi yang 
mendasari PAR diperlakukan dalam PRA? Apakah PRA juga memiliki agenda yang 
serupa seperti PAR yaitu perubahan sosial? Apakah cara kerjanya sama? 

Berikut ini adalah asumsi-asumsi penting yang mendasari cara kerja PAR dan bisa 
dipertanyakan apakah juga dipakai dalam cara kerja PRA7:  

 Masyarakat dan perubahan sosial seharusnya dilihat dalam perspektif struktural, baik 
mikro (komunitas, wilayah) maupun makro (nasional, internasional); 

 Tujuan riset aksi partisipatif adalah perubahan sosial secara radikal yang dilakukan 
melalui mobilisasi masyarakat basis (akar rumput) sebagai pelaku transformasi sosial 
tersebut; 

 Perubahan sosial ini berarti adalah perubahan atau pergeseran kekuasaan yang ada di 
masyarakat, dimana pihak yang paling lemah dan tertindas dikuatkan; 

 Artinya, kerangka kerjanya adalah konfrontasi antara kelompok tertindas dengan 
sistem yang paling dominan; Artinya, pendekatan ini cenderung berorientasi pada 
konflik; 

 Pengetahuan masyarakat (popular knowledge/indigenous knowledge) adalah dasar kerja 
yang paling penting untuk menggeser kekuasaan kelompok elit/kuat yang 
mendominasi pengetahuan ilmiah, dan sekaligus sebagai basis dasar terjadinya 
perubahan sosial yang menyeluruh. 
 

                                                                       

5
 Robert Chambers menggunakan istilah penelitian partisipatif oleh aktivis (activist participatory research) untuk 2 jenis 

metodologi penelitian yang diilhami dan banyak mengacu pada karya Paulo Freire, yaitu: penelitian partisipatif  

(participatory research) dan participatory action research (PAR); Chambers, 1992. Pada buku yang lain, Daniel Selener, 

menggunakan istilah riset aksi partisipatif untuk pengembangan masyarakat (participatory action research for 

community development) untuk pendekatan penelitian yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Paulo Freire; 

Selener, 1997. 
6
 Ilya Moeliono,. dalam pelatihan PAR Rinjani, 2001. 

7 Daniel Selener: 1977. 
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PAR adalah sebuah 
metodologi penelitian aksi 
yang pernah populer selama 
sepuluh tahun, kemudian 
popularitasnya digantikan 
oleh PRA. Apakah 
persamaan dan perbedaan 
PRA dengan PAR? 

Pada kegiatan yang berlabel Participatory Action 
Research (PAR),  pengkajian, pembelajaran, dan aksi, 
merupakan 3 agenda utama. Tujuan utamanya 
adalah memecahkan masalah praktis yang 
dirumuskan, dianalisis dan diselesaikan oleh 
masyarakat sendiri, dengan tujuan strategis untuk 
melakukan perubahan (transformasi) sosial. 
Sedangkan pada PRA, lebih ditekankan pada 
perubahan sikap dan perilaku individu-individu8 yang bekerja di dalam 
pengembangan masyarakat, ketimbang pada perubahan sosial seperti yang 
dimaksud oleh PAR. Dengan demikian, nampaknya PRA adalah PAR yang lebih 
„lunak‟. Di dalam kasus Indonesia, PRA lebih cenderung digunakan oleh LSM yang 
berorientasi pada pengembangan masyarakat (community development), sedangkan 
PAR lebih cenderung digunakan di kalangan LSM aktivis yang biasanya 
berorientasi pada pengorganisasian masyarakat (community organizing). Format 
perkembangan PRA cenderung digunakan  digunakan sebagai metode 
pengembangan program atau PRA sebagai alat manajemen program (dalam daur 
program, yaitu: penjajakan kebutuhan, perencanaan, dan monev). Karena itu, 
nampaknya PRA juga lebih bisa diterima oleh kalangan Lembaga Pemerintah9, 
dalam pengertian sebagai alat manajemen program di atas. 

Chambers sendiri mengatakan, bahwa dibandingkan dengan penelitian partisipatif 
oleh aktivis, fasilitator PRA memang kurang memiliki komitmen ideologis terhadap 
perubahan sosial secara radikal10. Mengapa demikian? Apakah PRA menggunakan 

partisipasi hanya untuk instrumen pengembangan 
program? Ataukah aplikasi PRA juga tergantung pada 
posisi ideologis dari kalangan LSM yang 
menggunakannya?  Dalam sebuah diskusi refleksi di 
kalangan LSM mitra KPMNT mengenai praktek 
penggunaan metodologi pendekatan program, secara 
prinsipiil PRA dan PAR tidak perlu dipertentangkan 
karena keduanya bisa digunakan untuk mengembangkan 
proses pendidikan kritis dan perubahan di masyarakat. 
Perbedaan yang terjadi sebenarnya lebih banyak 
dipengaruhi oleh kerangka pemikiran dan ideologi LSM 

yang menggunakannya sehingga baik PAR maupun PRA bisa menjadi sekedar alat 
untuk melibatkan masyarakat di dalam program saja, apabila digunakan dengan 

                                                                       

8
 Lihat juga ulasan tentang PRA dan pemikiran Chambers pada Participation, The New Tyranni, Editor: Bill Cooke and 

Uma Khotari, Zed Books, 2001. 
9
 Departemen Kehutanan menggunakan RRA; proyek P4K Deptan menggunakan PRA; modul P3MD Ditjen PMD 

Depdagri menggunakan PRA untuk perencanaan desa; TP PKK Pusat juga mengadopsi PRA. 
10

 Chambers, 1992 dan 1997. 

PAR lebih populer di kalangan 
LSM strukturalis, sedangkan 
PRA lebih populer di kalangan 
LSM developmentalis…. Tetapi 
dikotomi itu sebenarnya tidak 
perlu: baik PAR maupun PRA, 
bisa digunakan oleh LSM untuk 
mengembangkan proses 
pendidikan kritis dan perubahan 

di masyarakat…. 
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cara demikian. Sedangkan perbedaan PAR dan PRA pada aspek metode/teknik 
yang digunakannya, bisa digunakan untuk saling melengkapi. Salahsatu yang 
membuat PRA kemudian menjadi lebih populer memang karena kekayaannya 
dengan metode/teknik yang bersifat visual, dan cukup sederhana untuk digunakan 
oleh masyarakat.  

 


