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Aktivitas di Organisasi 

Pendidikan:



Filosofi Kebijakan Pendidikan:

Visi pendidikan Indonesia tahun 2020-2035 yang dirumuskan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI).

“Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur 

hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak 

mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan 

Pancasila.”

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang 

memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi 

agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia 

usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi 

penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya agar 

tercipta pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia



Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan 

pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta 

Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)

Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan 

antarsekolah. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah 

yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan 

ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan 

pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya 

tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antarpemangku kepentingan.

2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah

Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, 

meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas / platform pembelajaran.

3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi

Kebijakan pendidikan dengan membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang 

dibangun terdiri dari 5 kriteria: berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. 

Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana 

teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai tiga hal seperti biaya paket internet (data cost), 

ketersediaan perangkat belajar (equipment availability), dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T 

(connectivity & electricity)



Contoh Kebijakan Pendidikan Terbaru: 

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri 

dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 

kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP –

SMA, informal)

Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan 

kolaborasi dan pembinaan antarsekolah. Penerapan kolaborasi dan pembinaan 

antarsekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA, 

hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan 

ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan 

administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin 

ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan 

adanya kerjasama antarpemangku kepentingan.



2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah

Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan 

memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, 

serta mengembangkan komunitas / platform pembelajaran.

3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi

Kebijakan pendidikan dengan membangun platform pendidikan nasional 

berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria: berpusat 

pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ketika 

platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung 

dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut 

mengenai tiga hal seperti biaya paket internet (data cost), ketersediaan 

perangkat belajar (equipment availability), dan konektivitas internet dan 

listrik untuk daerah 3T (connectivity & electricity)



4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian

Perbaikan kurikulum nasional, pedagogi, dan sistem penilaian menjadi fokus pada kebijakan 

pendidikan Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi 

masa depan. 

Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada 

literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel.

Luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar pancasila pada 

generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan tiga sistem yaitu Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi 

yang merata

Kebijakan pendidikan dengan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk 

pendistribusian yang merata. Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah 

melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan 

berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa (zonasi), 

dan guru, akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah.



6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan

Pembangunan sekolah atau lingkungan belajar untuk masa depan. Pembangunan 

mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, 

kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman.

a. Aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat / tanggap bencana, bebas kerusakan, 

ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan / diskriminasi. 

b. Pemanfaatan teknologi meliputi kelas digital dengan akses internet, komputer 

untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. 

c. Kolaboratif berarti kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok –

kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. 

d. Aspek kreatif memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan / 

preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. 

e. Sistem pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi, interaksi 

dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.



7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan

Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga 

menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif 

pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa 

insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan karena 

persyaratan nirlaba dan kepemilikan tanpa aset untuk yayasan dan proses perizinan yang 

kompleks, selama ini menjadi penghalang signfiikan bagi sektor swasta atau mitra global untuk 

berpartisipasi dalam sistem pendidikan Indonesia.

8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi

Kebijakan pendidikan dengan mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. 

Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong 

pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Pada 

pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan 

langsung dengan pemain industri. Pelatihan guru dan mempekerjakan praktisi industri juga 

menjadi rencana pada kebijakan ini. Pemerintah akan mengembangkan dan 

mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan 

otonomi / fleksibilitas yang lebih besar.



9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia

Kebijakan pendidikan baru yang ke – 9 yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi 

misi pendidikan tinggi sebagai pusat – pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan 

kemitraan global. Ada tiga target diferensiasi misi perguruan tinggi: 1) Membangun PT bereputasi dunia di 

setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa, 2) Membangun 1 PT unggul di setiap provinsi 

sebagai motor pembangunan daerah & nasional, 3) Perluasan akses PT dan membentuk ekosistem life-long 

learning.

10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Mekanisme akreditasi yang terbilang rumit karena kewajibannya untuk memperbaharui akreditasi setiap 4 

tahun dan berfokus pada aspek administratif. Pada kebijakan pendidikan yang baru, mekanisme akreditasi 

akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas 

sehingga berfokus pada hasil.

Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang 

terdiri dari 4 aspek yaitu kurikulum / program, guru / dosen, kemitraan, dan pengoperasian / manajemen. 

Otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi dan/atau sekolah swasta. Kebijakan ini bersifat suka 

rela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas



Contoh lain tentang Kebijakan Pendidikan (kondisi Khusus)

Kebijakan Pendidikan dalam program yang dibuat Kemendikbud (2020) dalam

masa pandemi Covid-19:

1. Bantuan kuota data internet

2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS

3. Pengalokasian BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk bantuan Covid-19

di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi Covid-19

4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS

5. Kurikulum Darurat

6. Program Guru Belajar

7. Laman Guru Berbagi

8. Program Belajar dari Rumah di TVRI

9. Seri webinar masa pandemi



Penelitian Pendidikan
Penelitian adalah cara/metode pemecahan “masalah” melalui metode ilmiah. 

Apa yg disebut Masalah?

-Gap antara kenyataan (realitas) dengan seharus-nya (harapan). 

- Gap antara kondisi saat ini (potret) dg kondisi yang diharapkan di masa depan (visi). 

Penelitian berasal dari kata research (re-search) : pencarian yang diulang-ulang. 

Penelitian bertujuan untuk: (1) Pengembangan ilmu (kependidikan) (2) Memperbaiki praktik

(kependidikan) Sejauhmana hasil riset telah dimanfaatkan untuk perbaikan praktik kependidikan?

Borg & Gall (1999), menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan hasil riset tidak berpengaruh

terhadap perbaikan praktik kependidikan, yaitu: 

1. Banyak faktor yg mempengaruhi praktik kependidikan. Sebagai misal, banyak kebijakan

perbaikan pendidikan yg merupakan adopsi/ adaptasi dari model yang berhasil diterapkan di 

Negara lain. 

2. Tergantung pada jenis risetnya  riset terapan pada umumnya memiliki pengaruh yg langsung

dan cepat thd perbaikan praktik kependidikan dibanding penelitian dasar.



Paradigma Penelitian
Menurut tujuannya, penelitian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: 

1. penelitian dasar atau penelitian murni (pure research atau basic research); 

2. penelitian terapan (applied research), yang dibagi menjadi: 

a. penelitian evaluasi (evaluation research); 

b. penelitian pengembangan (research and development atau R & D); dan

. penelitian tindakan (action research). 

Pada penelitian dasar, dikenal dua kelompok paradigma yg dominan, yaitu: 

1. Paradigma positivistik (metode kuantitatif); dan

2. Paradigma fenomenologis/interpretif/naturalistik (metode kualitatif). 

Kedua paradigma berada dalam dua kutub yang saling berlawanan, yaitu: 

positivistik, menekankan rasionalitas dan obyektivitas, sedangkan

fenomenologi/interpretif, menggunakan model interaktif dan subyektif. 



Tujuan Penelitian 

1. Penelitian Dasar (basic research) menekankan standar keilmuan yang tinggi dan berusaha

memperoleh hasil yang valid menurut ukuran metode ilmiah (pendekatan kuantitatif), dan atau

membangun teori dari lapangan untuk pendekatan kualitatif (qualitative approach).

1a. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan 

model-model matematis,teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses 

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang 

fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, 

dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme, termasuk bidang pendidikan. 

1b. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil

penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan

penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada

penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti

bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Data


Tujuan Penelitian 

2a. Penelitian Terapan (applied research) bertujuan untuk menguji melalui penerapan teori

untuk pemecahan masalah yang riil, mengembangkan dan menghasilkan produk, dan

memperoleh informasi untuk dasar dalam pembuatan keputusan. Penelitian ini menekankan pada

kemanfaatan secara praktis hasil penelitian untuk mengatasi masalah yang kongkrit

2b. Penelitian Evaluasi (evaluation research) merupakan salah satu bentuk dari penelitian

terapan, sehingga mempunyai kesamaan tujuan, baik dalam pemilihan pendekatan, metodologi,

penentuan subyek, sampling maupun prosedur penelitian-nya.

3. Penelitian Pengembangan (research and development) bertujuan untuk mengembangkan,

menguji kemanfaatan dan keefektivan produk (model), baik produk teknologi, material, organisasi,

metode, alat-alat dsb. Tujuan Riset Pengembangan (R & D) bukan untuk menghasilkan teori,

sehingga sangat dimungkinkan untuk menggunakan multi pendekatan dan multi metode.

.



Tujuan Penelitian 

4. Penelitian Tindakan (action research), selain dua kelompok paradigma yang dominan (basic

& applied research), terdapat pula para penganut paradigma yang lain, yaitu paradigma teori kritis

(critical theory). Para penganut paradigma teori kritis berusaha untuk mempersatukan teori dan

praksis (theory and practice). Mereka umumnya memilih bidang garapan yang bersifat advokatif

dan pemberdayaan (empowering). Para penganut paradigma teori kritis berpandangan bahwa

teori deskriptif seperti yang dikembangkan para penganut positivistik itu keliru, karena tidak

memiliki dampak apapun terhadap usaha perbaikan praktik- praktik pendidikan ataupun

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pada bidang pendidikan, penelitian tindakan

disederhanakan dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research) dan penelitian

tindakan sekolah (school action research).

Orientasi penelitian tindakan bukan utk mencari ”kebenaran” tetapi utk “memecahkan”

permasalahan riil yg dihadapi baik oleh peneliti maupun subyek yg diteliti melalui langkah-langkah

penerapan tindakan. Bersifat kooperatif, antara yg memberikan tindakan dan pihak yang dikenai

tindakan



Tujuan Penelitian 

4. Penelitian Tindakan (action research),...lanjutan

Penelitian tindakan dilaksanakan pada lokasi terjadinya permasalahan (tidak diuji-cobakan pada

subjek yang lain atau di tempat lain). Bersifat partisipatif, karena memerlukan partisipasi dari

pihak yang dikenai tindakan. Dilakukan pada setting yang natural, tidak ada perubahan atau

pengaturan apapun, kecuali tindakan yang akan diterapkan. Tidak ada upaya pengendalian

terhadap faktor (variabel) pengganggu atau yang berpengaruh terhadap hasil. Tidak ada upaya

generalisasi dari hasil temuan.

Langkah-langkah penelitian tindakan yang dilakukan dalam bentuk siklus (daur). Memungkinkan

adanya perbaikan dalam setiap siklusnya. Jumlah siklus mestinya tidak dapat ditetapkan terlebih

dahulu oleh peneliti, karena apa yang akan terjadi dengan adanya tindakan tsb, dan kapan

tindakan tsb. akan mendatangkan hasil, belum dapat diketahui sebelumnya.

Terdapat empat komponen penting dalam setiap langkah/siklusnya, yaitu: (1) perencanaan; (2)

penerapan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Adanya langkah/upaya untuk berpikir secara

reflektif, baik sesudah maupun sebelum tindakan dilakukan.



Perbedaan Tujuan Penelitian 

Perbedaan esensial antara penelitian evaluasi dan penelitian dasar atau conventional research

adalah lebih pada tujuan daripada dalam pemilihan subyek dan metode.

Penelitian evaluasi mempunyai ciri decision oriented (bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan

informasi/data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/perumusan kebijakan). Sedangkan

penelitian konvensional bersifat conclusion oriented (ber-orientasi pada kesimpulan).

Perbedaan Riset dengan Evaluasi
Penelitian (research), berarti search yang berulang, tidak pernah selesai, bertujuan untuk

pengembangan ilmu, mengakumulasikan teori dan untuk mengadaptasikan teori, yang dilandasi

oleh rasa ingin tahu (curiosity).

Aktivitas penelitian (konvensional) bertujuan untuk memperoleh generalisasi pengetahuan

berdasarkan perumusan dan pengujian hipotesis tentang hubungan antar variabel atau

generalisasi tentang fenomena (atau “makna” pada paradigma naturalistik). Sedangkan riset

evaluasi didasarkan atas kebutuhan akan informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan

untuk membuat program, dan menilai dampak kebijakan serta program.



Kesimpulan Penelitian Kebijakan 

Penelitian kebijakan (policy research) termasuk riset kebijakan pendidikan

(educational policy research) terkatagori dalam dua pendekatan yaitu (1) penelitian

implementatif bagian dari penelitian dasar (basic research) dan dapat menggunakan

qualitative approach; (2) penelitian evaluasi (evaluation research) yang tergolong

penelitian terapan (applied research). Hal ini didukung dengan tujuan riset evaluasi

yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi untuk merumuskan kebijakan,

kebutuhan untuk membuat program, dan menilai dampak kebijakan serta program.

1. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian naturalistik yang dalam konteks penelitian

kebijakan meneliti “implementasi kebijakan pendidikan” secara alamiah. Bagaimana

“proses” kebijakan pendidikan diimplementasikan dan hasil capaiannya.

2. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu

kegiatan/program/kebijakan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu

kegiatan/program/kebijakan dan menentukan keberhasilan suatu kegiatan/

program/kebijakan dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.



Definisi Riset Kebijakan-1

Nisbet (1999) mendefiniskan bahwa Riset Kebijakan berfungsi instrumental

yaitu ketika riset dalam pendidikan dirancang, dikelola, dilaporkan dengan

maksud khusus menginformasikan suatu keputusan kebijakan atau

membantu atau memantau penerapannya atau mengevaluasi efeknya. ini

dapat diperluas cakupannya untuk riset terkait dengan praktik pendidikan

maupun kebijakan.

Cooley & Bickel (dalam Nisbet, 1999) mendefinisikan riset berorientasi

pengambilan keputusan sebagai suatu bentuk riset pendidikan yang

dirancang agar mampu secara langsung relevan dengan kebutuhan

informasi sekarang untuk siapa saja yang ikut membentuk kebijakan

pendidikan atau mengelola sistem pendidikan.



Definisi Riset Kebijakan-2

Riset berorientasi keputusan pendidikan seperti dikemukakan Cooley &

Bickel yakni untuk membantu tindakan keseharian berurusan dengan

pendidikan di berbagai unit sistem. Untuk itu riset jenis ini bukanlah riset

lazim dikenal dengan riset ilmiah. Riset dikerjakan di dalam setting sekolah,

misal, dikenal dengan evaluasi internal yaitu riset yang dikendalikan oleh

kebutuhan informasi bagi para orang yang mempunyai tanggung jawab

terhadap sistem. Riset seperti ini dilakukan oleh para petugas atau pegawai

sistem pendidikan atau oleh para peneliti yang bekerja erat dengan sistem

pendidikan tersebut. Sistem pendidikan dengan layanan siswa jumlah

tertentu biasanya memiliki unit ini dengan nama pusat penelitian dan

evaluasi, unit penelitian dan pengembangan, lembaga penelitian, kantor

perencanaan, pengujian dan evaluasi, sistem informasi dan sebagainya

(Cooley & Bickel, 1986, 4). Untuk sistem dengan layanan atau lebih siswa

memiliki unit semacam itu.



Definisi Riset Kebijakan-3

Ann Majchrzak (1984) mendefiniskan bahwa Riset Kebijakan

merupakan proses melaksanakan penelitian tentang atau

analisis terhadap suatu problem sosial fundamental agar dapat

menyediakan rekomendasi pragmatis, berorientasi aksi untuk

menghilangkan problem kepada para pembuat kebijakan

(1984,12). Fokusnya haruslah problem-problem sosial atau

pendidikan fundamental dengan orientasi aksi tinggi.



Proposal penelitian:
Rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa ’tulisan’ Kegunaan:

sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, agar proses penelitian dapat dilakukan secara

baik. HAL PENTING: Format dan tata tulis mengikuti buku pedoman Buat semenarik mungkin

Proposal penelitian berisi Bab Pendahuluan s/d Metode Penelitian

Unsur Proposal Penelitian

Bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan (1) judul, (2) latar

belakang, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, dan (6) 

definisi istilah. 

Judul proposal penelitian

Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. 

karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat

menarik minat orang lain untuk membaca (aktual, relevan, attraktif, urgensi, up to 

date). Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan

isinya. Judul penelitian (karya ilmiah) berbeda dengan judul novel atau semacamnya

(karya populer) dalam hal kejelasan kaitannya dengan isi. 



Latar belakang/ Konteks Penelitian: Mengapa kita memilih permasalahan ini?

Alur berfikir untuk membuat latar belakang masalah harus mengalir dan kronologis. Misalnya: 

unsur yang dikemukakan (1) rasional atau pijakan yang akan diteliti; (2) das sein dan das solen 

(what is dan what sholud be) apa fakta yang ada dan apa idealita yang seharusnya, aspek 

kesenjangan masalah; (3) kajian teori substantif yang relevan, termasuk hasil penelitian terdahulu 

yang relevan; (4) kebijakan yang akan menjadi pokok pijakan penelitian, serta kemanfaatan diteliti  

Rumusan masalah/ Fokus Penelitian, atau tujuan penelitian, perlu dituliskan secara singkat, 

jelas, mudah dipahami dan mudah dipertahankan Tuliskanlah rumusan permasalahan dan atau 

tujuan penelitian sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca (dan mudah dicari). 

Rumusan masalah dan atau tujuan penelitian ini yang akan ditemukan data untuk dijawab dalam 

kesimpulan dan atau hasil evaluasi dan atau keefektivan produk (tergantung jenis penelitian, 

apakah basic research, applied research/evaluation research, research & development, dan atau 

action research)

Manfaat Penelitian
Manfaat biasanya dibagi menjadi manfaat teoretik dan manfaat praktis. Manfaat teoretik dikaitkan

dengan kemanfaatan bagi pengembangan teori, produk, dan atau perbaikan kebijakan. Manfaat

Praktis ditujukan bagi siapa (pengambil kebijakan) dan apa manfaatnya (perbaikan kebijakan).



Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam topik atau judul penelitian perlu diberi definisi

istilah agar tidak terjadi kesalahan artikulatif terhadap makna/itilah yang dimaksudkan

dalam penelitian dimaksud.

Tinjauan Pustaka

Menurut Castetter dan Heisler (1984), tinjauan pustaka berfungsi: untuk mempelajari

sejarah permasalahan penelitian (sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan

tersebut belum pernah diteliti atau bila sudah pernah, teori yang ada belum mantap);

untuk membantu pemilihan cara penelitian (dengan belajar dari pengalaman penelitian

sebelumnya); untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari

permasalahan yang diteliti (hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai

“Landasan Teori/kajian Pustaka”); untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-

studi terdahulu (tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang mantap); untuk

menghindarkan duplikasi yang tidak perlu (hasil fungsi ini dituliskan sebagai “Keaslian

penelitian”); untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan (hasil

fungsi ini dituliskan sebagai “latar belakang”).



Metode Penelitian 

Meliputi: (1) Pendekatan, (2) rancangan (design), (3) lokasi penelitian, (4) 

instrumen penelitian, (5) teknik pengumpulan data, (6) teknik analisis data, (7) 

uji keabsahan data, dan (8) tahap-tahap penelitian

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian menguraikan kegiatan dan waktu yang direncanakan dalam: 

(a) tahap-tahap penelitian, (b) rincian kegiatan pada setiap tahap, dan (c) 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat

dipresentasikan dalam bentuk tabel/matriks atau uraian narasi. 

Daftar Pustaka dan Lampiran

Daftar Pustaka memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal 

penelitian. Dalam daftar pustaka, biasanya, buku, jurnal, dan majalah/berita koran/ 

elektronika tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar

pustaka terdapat banyak corak tata penulisan— ikutilah petunjuk yang berlaku dan

terapkan corak tersebut secara konsisten.



Contoh Judul Penelitian Kebijakan 

1. Pendekatan Kualitatif: 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Menuju Sekolah Adiwiyata 

pada SD Tunjungsekar Kota Malang

Implementasi Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada 

Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi: Studi Kasus SMP Inklusi Darul Hikmah 

Kota Malang

Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusi pada Anak Usia Dini di TK Anak Saleh Kota 

Malang 

Implementasi Permen PP&PA No. 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak di SD 

Anak Saleh Kota Malang 

Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bidang Pendidikan di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.   



Contoh Judul Penelitian Kebijakan 

2. Pendekatan Evaluatif: 

Analisis Perubahan Kebijakan Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan pada Kepala Sekolah SMA/SMK  berdasarkan Permendikbud No 

75 Tahun 2016. 

Evaluasi Peraturan Kepala BPSDMP No PK/03/BPSDMP/2018 tentang Pedoman Diklat 

Pemberdayaan Masyarakat di Balai Diklat PNFI Jawa Timur 

Evaluasi Pelaksanaan Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dalam pengentasan Buta Huruf di Desa Pait Kabupaten Malang.    

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV di Balai Diklat Kegamaan 

Manado

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kampus Merdeka Belajar di lingkungan Universitas Negeri 

Malang tahun Pelajaran 2020/2021   





Belajar Tanpa Henti, Jangan 
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