
Mata Kuliah  :  METODE RISET KEBIJAKAN 

Kode/ Bobot   :   IPL4231  / 3 SKS (2-1) 

Deskripsi Singkat : Mata kuliah ”Metode Riset Kebijakan”, pada program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, 

menyajikan pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan metode-metode yang digunakan dalam riset 

kebijakan publik, yakni sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk pembuatan 

kebijakan publik. 

Tujuan Pembelajaran : Mahasiswa mampu melakukan riset kebijakan dengan menggunakan metode riset kebijakan. 

 

NO. 

(1) 

Rencana 

Pertemuan 

(2) 

Materi 

Pembelajaran 

(3) 

Bentuk 

Pembelajaran 

(4) 

Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Kompetensi) 

(5) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

(6) 

Bobot Nilai 

(%) 

(7) 

1 1 Pengantar: 

overview, 

pengertian, 

manfaat dan 

konteks, desain 

pembelajaran, 

kontrak belajar, 

dsb. 

Ceramah  dan diskusi  Memahami target kompetensi 

matakuliah dan  desain 

pembelajarannya. 

Dapat menyebutkan 

kompetensi mata 

kuliah dan desain 

pembelajaran 

5 

2 2 Pengertian riset 

kebijakan. 

 

Ceramah  dan diskusi  Memahami definisi riset 

kebijakan, konteks, tipe, 

karakteristik, dan proses riset 

kebijakan. 

 

 Dapat 

menyebutkan 

definisi, konteks, 

tipe dan 

karakteristik riset 

kebijakan. 

5 

3 3 Mempersiapkan 

riset kebijakan. 

 

1. Ceramah, diskusi. 
2. Latihan dan tugas: 
membuat rumusan 

masalah.  

Memahami langkah-langkah 

melakukan riset kebijakan: 

- Fokus penyelidikan 

informasi. 

- Langkah-langkah 

 Dapat menjelaskan 

langkah-langkah 

melakukan riset 

kebijakan. 

5 



penyelidikan informasi. 

- Keputusan untuk (memulai) 
melakukan studi. 

4 4 Konseptualisasi 

kajian riset 

kebijakan. 

 

1. Ceramah, diskusi. 
2. Membahas tugas. 
3. Tugas: 
mendefinisikan dan 

focussing rumusan 

masalah dengan 

tracking model: 

preliminary model - 

spesifik.  

Memahami konseptualisasi 

riset kebijakan: 

- Mengembangkan model awal 
permasalahan sosial. 

- Merumuskan pertanyaan 

penelitian secara spesifik. 

- Memilih investigator untuk 
riset kebijakan. 

 Dapat menjelaskan 

konseptualisasi 

riset kebijakan. 

5 

5 5 Analisis Teknis 

(Technical 

Analysis). 

 

Ceramah, diskusi, 

latihan.  

Memahami teknik analisis: 

- Focused synthesis. 
- Secondary analysis. 
- Field experiments. 
- Qualitative methods. 
- Surveys method. 
- Case studies. 
- Hasil dan kesimpulan. 
- Mengembangkan 
rekomendasi untuk 

kebijakan tentatif. 

 Dapat menjelaskan 

minimal 3 teknik 

analisis yang 

digunakan dalam 

riset kebijakan. 

5 

6 6 Analisis kajian 

rekomendasi. 

 

Ceramah dan diskusi.  Memahami analisis kajian 

rekomendasi: 

- Analisis parameter 

implementasi kebijakan. 

- Memprediksi berbagai 

konsekuensi potensial dari 

rencana rekomendasi. 

- Mengestimasi berbagai 

kemungkinan implementasi 

kebijakan. 

- Mempersiapkan rekomendasi 

 Dapat menjelaskan 

kajian rekomendasi 

yang diperlukan 

dalam riset 

kebijakan. 

10 



akhir. 

7 7 Mengomunikasika

n riset kebijakan 

kepada pembuat 

kebijakan 

 

Ceramah, diskusi, 

latihan. 

Memahami pengomunikasian 

riset kebijakan kepada 

pembuat kebijakan atau 

pengguna yang lain, presentasi 

hasil studi dan oral 

communication. 

 Dapat melakukan 

komunikasi riset 

kebijakan dengan 

pembuat / pengguna 

kebijakan. 

5 

8 8 UTS     

9 9 Praktik riset 

kebijakan: studi 

kasus (membuat 

proposal riset). 

 

Ceramah, diskusi, 

praktek membuat 

proposal (TUGAS 

membuat proposal, 

dikumpulkan 

pertemuan berikutnya 

untuk dibahas) 

Memahami proposal riset 

kebijakan: 

- Pengertian dan manfaat 

proposal riset kebijakan. 

- Langkah-langkah menyusun 
proposal riset kebijakan. 

 Mampu menyusun 

proposal riset 

kebijakan. 

10 

10 10 Pembahasan 

proposal riset 

kebijakan. 

Diskusi proposal riset. 

 

Memahami masalah dan 

pembahasan proposal riset. 

 

Mampu memahami 

detil proposal riset. 

10 

11 11 Praktik: riset dan 

konsultasi 

proposal riset 

kebijakan. 

 

- Field research. 
- Topik aktual dan 
kontekstual. 

Konsultasi proposal dan 

diskusi. 

Mampu melakukan 

riset kebijakan. 

 

 

 

 

40 

12 12 Praktik: riset dan 

konsultasi 

proposal riset 

kebijakan. 

 

- Field research. 
- Topik aktual dan 
kontekstual. 

Konsultasi proposal dan 

diskusi. 

Mampu melakukan 

riset kebijakan. 

13 13 Praktik: riset dan 

konsultasi 

proposal riset 

kebijakan. 

 

- Field research. 
- Topik aktual dan 
kontekstual. 

Konsultasi proposal dan 

diskusi. 

Mampu melakukan 

riset kebijakan. 



14 14 Praktik: riset dan 

konsultasi 

proposal riset 

kebijakan. 

 

- Field research. 
- Topik aktual dan 
kontekstual. 

Konsultasi proposal dan 

diskusi. 

Mampu melakukan 

riset kebijakan. 

15 15 Praktik: riset dan 

konsultasi 

proposal riset 

kebijakan. 

 

- Field research. 
- Topik aktual dan 
kontekstual. 

Konsultasi proposal dan 

diskusi. 

Mampu melakukan 

riset kebijakan. 

16 16 UAS     

 


