


 Preparation

 Conceptualization

 Technical analysis

 Recomendation analysis

 Communication



 Untuk keberhasilan penelitian kebijakan ke 
lima tahap ini essensial

 Berkaitan dengan persiapan, masalah soasial 
dan lingkungan sosio-politic harus di  
kumpulkan; masalah sosial dan pertanyaan-
pertanyaan penelitian harus 
dikonseptualisasi; pendekatan analisis harus 
didesain dan dilaksanakan; rekomendasi 
harus dianalsis untuk feasibilitas dan 
modifikasi; dan hasil penelitian harus 
dikomunikasikan.  



 Meskipun masing-masing dari lima tahap itu 
esensial pada penelitian kebijakan, perluasan 
dari masing-masing tahap yang  dilakukan 
akan sangat bergantung pada  batasan yang 
dikenakan pada penelitian.



Aktifitas mengumpulkan informasi tentanG:
1. issu-issu aktual 
2. konteks kebijakan di masa  lalu dari masalah 

sosial yang dipilih,
3. Tipe-tipe dari studi rekomendasi yang layak 

muncul dalam lingkungan lingkungan sosial 
politik 

4. sumber daya yang dibutuhkan untuk secara 
penuh memeliti masalah sosial tersebut. 

 Dalam tahap persiapan peneliti selama aktifitas 
persiapan mencari cukup informasi untuk 
memutuskan penbelitian kebijakan harus 
dilakukan pada poin tersebut. 



 Pengetahuan sebelumnya tentang masalah 
sosial yang diperoleh dan diputuskan untuk 
dilakukan penelitian darus dibuat, aktifitas 
pada konseptualisasi penelitian harus di  
dilakukan. 

 Dalam konseptualisasi, informasi dalam 
persiapan digunakan untuk mengembangkan 
pre eliminari model masalah sosial, formulasi 
pertanyaan penelitian yang spesifik dan 
memilih  sesuai penelitian peneliti.



 Untuk menyiapkan penelitian kebijakan 
peneliti membutuhkan pengetahuan yang 
cukup layak untuk menentukan arah proses 
penelitian kebijakan yang harus diikuti jika 
rekomendasi yang bermanfaat menjadi hasil 
dari penelitian.

 Terdapat 4 issu yang menarik mengenai 
lingkungan yang peneliti harus diketahui 
peneliti sebelum proses penelitian kebijakan 
dilakukan



1. Konteks pembuatan kebijakan dari masalah 
sosial.

2. Jajaran definisi dan nilai  dari masalah sosial

3. Tipe-tipe rekomendasi tentang  masalah 
yang layak 

4. Sumber daya yang dibutuhkan dan 
digunakan dalam penelitian



 Terdapat 4 aspek dari konteks pembuatan 
kebijakan untuk dipahami:

a. Issu-issu kebijakan yang bersifat mayor yang 
berhubungan dengan masalah-masalah sosial 
masa lalu, masa kini dan proyeksi di masa 
datang.

b. Konteks pembuatan kebijakan membutuhkan 
untuk dipahami dalam proses dimana keputusan 
kebijakan dibuat  dengan mengidentifikasi issu-
issu kebijakan. Mekanisme kebijakan mengacu 
pada perangkat dan alat yang digunakan oleh 
policy maker untuk mencapai tujuan kebijakan.



c. Tipe dari mekanisme ini termasuk regulasi dan 
ukuran kontrol. Mekanisme sebagai usaha untuk  
mengurangi masalah-masalah sosial dengan 
mengurangi jarak dari aktifitas dimana seorang 
individu atau organisasi dapat terikat.

d.  Mekanisme disebut sebagai simbol setting 
prioritas,

Setting yang diutamakan  ini termasuk 
rekomendasi yang merupakan indikasi simpel  
bahwa  masalah itu sesuatu yang penting dan 
berharga 



1. Select social problem
2. Identify key policy issues
3. Analize legislative history of policy issues
4. Trace progress of previous research and 

chage effort
5. Obtain organizational chart of decitition 

making bodies,
6. Draw model of policy making process
7. Intervies dtakeholder
8. Syntesize information


