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Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
 Straightforward
 Kondisi sebelum masalah muncul;
 Kondisi setelah munculnya masalah;
 Faktor penyebab munculnya masalah;

apakah masalah sosial, politik, ekonomi
atas kebijakan/program yang hendak
diteliti

 Ketertarikan kita untuk menelitinya.
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B. Perumusan Masalah

 Buat narasi singkat yang pada akhirnya menuju pada
situasi masalah.

 Rumuskan masalah pokoknya.

 Rumuskan pertanyaan masalahnya.

Catatan : Biasanya dapat jg disatukan

antara masalah pokok dgn

pertanyaan masalah.
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C. Tujuan dan Manfaat
Penelitian

 Dirumuskan sekaligus untuk menjawab
masalah yg sudah dirumuskan
sebelumnya.

 Harus dibedakan antara tujuan
penelitian dengan tujuan peneliti.

 Untuk manfaat penelitian, harus
disebutkan manfaatnya bagi objek
yang akan diteliti, instansi yang diteliti,
institusi, dan bagi peneliti sendiri.
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Bab II : LANDASAN TEORI

 Sering disebut kerangka teori.
 Berisikan teori-teori yang diharapkan akan

mendukung penelitian ke depan, khususnya
dalam pembahasan kebijakan atau
program yang sedang diteliti.

 Teori yang dipilih adalah yang dapat
digunakan sebagai “pisau” analisis.

 Teori tunggal atau gabungan teori dapat
dijadikan “pisau” analisis.

 Rumuskan indikator kinerja implementasi
kebijakan tersebut.
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Bab III : METODOLOGI
PENELITIAN

Bentuk penelitian.
Teknik sampling
Teknik pengumpulan data
Teknik analisis data
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Bab IV : ISI KEBIJAKAN YANG DITELITI

 Biasanya kebijakan berupa program seperti IDT, BLT,
JAMKESMAS, JAMKESDA, PNPM MANDIRI, BPJS, KIS, KIP,
KKS, MDGs, SDGs, memiliki proses formulasi, sasaran
dan tujuan, dan mekanisme/strategi implementasi.

A. Proses Formulasi Kebijakan
Dituliskan bagaimana kebijakan itu pada akhirnya
menjadi sebuah kebijakan.

B. Sasaran dan Tujuan
Sebutkan apa yang menjadi sasaran dan tujuan
kebijakan dimaksud.

C. Mekanisme/Strategi Implementasi
Uraikan bagaimana cara kebijakan itu
diimplementasikan.
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Bab V : IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

A. Proses Implementasi Kebijakan
- Ini berkaitan dengan mencocokkan antara mekanisme

implementasi dengan kenyataan di lapangan.
- Tujuannya adalah utk melihat apakah para

implementor taat atau patuh thdp mekanisme yang
ada.

B. Kinerja Implementasi Kebijakan
Uraikan bagaimana ketercapaian sasaran kebijakan
(policy outputs) dan tujuan kebijakan (policy
outcomes) setelah diimplementasikan.

C. Faktor-Faktor yg Mempengaruhi KIK
Uraikan apa fakor yang mempengharuhi KIK.
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Bab VI : PENUTUP

A. Kesimpulan
- Uraikan apa yang menjadi kesimpulan

penelitian.
- Dalam membuat kesimpulan,

hendaknya bukan mengulangi apa yg
sudah ditulis pada bagian
sebelumnya, tetapi merumuskannya
dalam beberapa kalimat yang dapat
merangkum hasil penelitian secara
keseluruhan.
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B. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasikan apa yang harus
dilakukan kemudian setelah
penelitian selesai.

Rekomendasikan cara memodifikasi
implementasi kebijakan agar kinerja
implementasi dapat lebih meningkat
di masa depan.

Rekomendasi dapat ditujukan ke
berbagai stakeholders (pemangku
kepentingan).
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DAFTAR PUSTAKA

 Tulislah daftar pustaka sesuai dengan buku atau
literatur lain yang memang digunakan pada
penelitian.

 Sedapat mungkin gunakanlah buku-buku atau
literatur terbaru.

 Urutkan berbagai literatur itu sesuai abjad dan aturan
baku yang berlaku.
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