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A. Latar Belakang 
 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Balitbang) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Pendidikan dan 

Kebudayaan.  Peran Balitbang ini bukan hanya sebagai dapur pemikir tetapi juga 

berkontribusi dalam perbaikan, penyempurnaan, pembaharuan dan perumusan 

kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan berbasis penelitian dan 

pengembangan. Hal itu selaras dengan tugas  yang diemban Balitbang yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 708, 

yakni melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.   

Sebagai dapur pemikir, Balitbang diberikan mandat untuk mendukung 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama dihadapkan dengan 

perkembangan dan perubahan lingkungan sekitar yang sedemikian pesat. 

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan oleh Balitbang haruslah mampu 

mengantisipasi, merespons, dan memberikan kontribusinya bagi kemajuan sistem 

pendidikan nasional dalam segenap unsur yang terkandung di dalamnya.  

Dalam penyelenggaran penelitian dan pengembangan, salah satu fungsi Balitbang 

adalah menyusun anggaran penelitian dan pengembangan, seperti yang tertuang dalam 

Permendikbud 11/2015 Pasal 707 butir (a). Dalam konteks ini pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan oleh Balitbang Kemendikbud lebih bersifat swakelola, dalam arti 

dikerjakan oleh lembaga atau peneliti di lingkungan sendiri. Jika ada keterlibatan pihak 

luar, lebih sebagai aspek pendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu 

di tahun anggaran 2017, kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Balitbang 

dilakukan dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak eksternal Balitbang 

dengan mekanisme berdasarkan pengajuan usulan penelitian yang akan direview oleh 

komite review proposal dan keluaran hasil.   

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ini 

dimaksudkan sebagai upaya:   

1. meningkatkan kinerja bidang penelitian, yang dilakukan melalui: 

a. Peningkatan efektivitas tata kelola penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaan  

b. Peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan 

dan kebudayaan,  

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,  

d. Pemahaman hakikat penelitian, dan  

e. Perbaikan manajemen anggaran penelitian 
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2. memperkuat kapasitas peneliti melaksanakan penelitian dan pengembangan 

pendidikan dan kebudayaan 

3. meningkatkan peran dan kontribusi peneliti untuk memberikan rekomendasi/opsi 

kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan 

(stakeholder) 

4. meningkatkan kolaborasi penelitian 

5. meningkatan kualitas penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku 

kepentingan pendidikan dan kebudayaan. 

Panduan Teknis ini disusun sebagai dasar/pedoman/acuan pengelolaannya 

kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balitbang. Panduan Teknis bukan 

hanya mencakup tema-tema penelitian yang ditawarkan kepada pelaksana penelitian, 

tetapi juga meliputi sistematika proposal, penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, 

sampai dengan pelaporan hasil penelitian.  

 

B. Tema Penelitian  
 

Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 

1. Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Isu-isu Strategis 

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang 

dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi 

Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden 

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan 

membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas 

dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai 

Tahun Ajaran 2016. 

 

Gerakan PPK sebagai sebuah gerakan nasional menjadikan satuan 

pendidikan sebagai sarana strategisnya. Kendala yang mungkin dihadapi 

mencakup antara lain keragaman lokasi dari daerah perkotaan hingga 

pedesaan dan terpencil, infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, 

serta dukungan ekosistem pendidikan. Berbagai inisiatif dan terobosan 

yang dilakukan satuan pendidikan atau pemerintah daerah menjadi dasar 

penting ke depan dalam perumusan kebijakan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk memungkinkan implementasi Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter dilakukan secara efektif dan efisien dengan 
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mengedepankan sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku 

kepentingan dalam ekosistem pendidikan.  

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1. Evaluasi penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada 

sekolah-sekolah rujukan yang berjumlah 542 sekolah di seluruh 

Indonesia; 

2. Pengembangan model implementasi penguatan pendidikan karakter 

berbasis kewilayahan perkotaan, perdesaan, daerah 3T; 

3. Strategi sinergi tri-pusat Pendidikan Karakter, yaitu pihak sekolah, 

orang tua dan masyarakat. 

 

2. Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

a. Isu-isu Strategis 

Pendidikan vokasi sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan pasar 

sekaligus untuk menghadapi era kompetisi seperti Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Presiden Joko Widodo 

beberapa kali menegaskan komitmen Pemerintah untuk mendorong 

pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya 

meningkatkan daya saing sumber daya manusia. 

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi 

sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match) untuk 

meningkatkan daya saing lulusan dalam era global; 

2) Pengembangan model kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, 

pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 

3) Strategi akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; 

4) Karakteristik institusi vokasi yang menghasilkan lulusan yang mudah 

diserap dalam pasar kerja ditinjau dari ketersediaan infrastruktur, 

peralatan, dan guru serta tenaga kependidikan; 
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5) Perkiraan kebutuhan sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia 

bagi insitusi vokasi yang menghasilkan lulusan yang mudah diserap 

dalam pasar kerja. 

 

 

3. Program Indonesia Pintar  

a. Isu-isu Strategis 

Upaya mewujudkan pemerataan dan perluasan akses dan mutu 

pendidikan dilakukan antara lain melalui strategi pemberian bantuan unuk 

memungkinkan keadilan dan kesetaraan bagi setiap peserta didik untuk 

memperoleh pelayanan pendidikan. Pencanangan kebijakan Program 

Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk perwujudan salah satu Nawacita 

yang dicanangkan di bidang pendidikan yakni “Meningkatkan kualitas 

hidup manusia Indonesia” yang secara spesifik dilaksanakan melalui 

Program Indonesia Pintar (PIP) sekaligus sebagai upaya untuk 

mempercepat  terwujudnya Wajib Belajar  12 Tahun (RPJM, Bappenas, 

2015). 

 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak seluruh 

penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk 

menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat 

menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah, 

dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang 

mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di 

wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);  serta penyediaan bantuan 

untuk anak yang berasal dari keluarga  kurang mampu agar dapat 

mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan dasar  yang 

dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Kemendikbud, 2015). 

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada:  

1) strategi pemberian bantuan yang efektif dan efisien yang langsung 

diterima siswa sasaran dalam arti ketepatan karakteristik demografi 

penerima, maupun ketepat-gunaan paket bantuan dalam menjawab 

permasalahan (finansial) yang dihadapi para penerima 

2) model pemberian bantuan di daerah 3T atau pedesaan; dan 

3) evaluasi pemanfaatan bantuan.  
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4. Pengelolaan Sekolah  

a. Isu-isu Strategis 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, merupakan wahana vital dalam 

pembentukan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan proses pembelajaran di sekolahnya dengan melibatkan 

berbagai komponen ekoistem yang ada di sekitar sekolah. Kepala sekolah 

dituntut untuk memiliki kompetensi yang relevan untuk dapat memenuhi 

tugas dan fungsinya.  Kepala sekolah pada hakikatnya merupakan guru 

yang diberikan tugas tambahan mengajar 6 jam/minggu. Tugas tersebut 

pada umumnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala sekolah, 

atau apabila dilaksanakan tidak dapat secara efektif karena berbagai tugas 

yang diberikan oleh dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten. Di 

samping kepala sekolah maka peran pengawas sekolah menjadi penentu 

dalam keberhasilan suatu sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran. 

 

Perubahan paradigma yang dilakukan adalah menjadikan kepala sekolah 

sebagai manajer dimana kepala sekolah tidak dibebani keharusan 

mengajar. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah 

(MBS). Paradigma ini juga mengindikasikan implikasi terhadap berbagai 

tunjangan serta jalur karier kepala sekolah.  

 

Disamping itu penguatan manajemen dan upaya mencari pola 

managemen pendidikan di atas level sekolah juga perlu dilakukan. UU 

23/2014 maupun UU pendahulunya (22/1999 dan 34/2004), secara 

implisit meletakkan (unit) manajemen pada tingkat kabupaten kota untuk 

SD dan SMP serta pada tingkat propinsi untuk SMA/SMK. Dengan model 

ini, rentang kendali terlalu panjang, sehingga perlu dipikirkan “unit 

manajemen antara” diantara tingkat kabupaten/kota dengan sekolah 

maupun diantara propinsi dengan sekolah.  

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Pengembangan model kepala sekolah sebagai manajer  

2) Jalur karier kepala sekolah yang tidak dibatasi oleh periodisasi; 

tetapi kemungkinan melalui “pemantapan” berupa penempatan 

pada sekolah lain;  

3) Jalur karier kepala sekolah secara struktural dengan memposisikan 

kepala sekolah berasal dari guru; 



 

 
6 Panduan Teknis Penelitian Tahun 2017 

4) Model jalur karier kepala sekolah dan pengawas sekolah. 

5) Model Pengembangan Kepemimpinan Instruksional 

(Instructional/Teachers Leadership). 
 

5. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependiidkan  

a. Isu-isu Strategis 

Evaluasi internasional menunjukkan bahwa capaian anak Indonesia masih 

jauh dari harapan dimana peringkat capaian masih masuk dalam kategori 

rendah. Capaian ini salah satunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berada pada sekolah-

sekolah.  

Tantangan ke depan yaitu menghasilkan lulusan dengan keterampilan 

abad 21 yang ditandai oleh dimilikinya keterampilan 4 Cs oleh anak didik 

yang meliputi (a) critical thinking skills (berpikir kritis); (2) creativity skills 

(kreativitas); (3) communication skills (berkomunikasi); dan (4) 

collaboration skills (berkolaborasi). Untuk dapat menghasilkan lulusan 

dengan kualitas tersebut maka diperlukan guru-guru dan tenaga 

kependidikan yang memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi bagi guru 

mencakup kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kperibadian.  

Kompetensi yang diharapkan dari guru tersebut terkait dengan lembaga 

yang menghasilkan guru (pre-service) dan berbagai peningkatan 

kemampuan guru (in-service) yang dilakukan secara berkesinambungan 

melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB). 

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Strategi penyediaan guru yang mampu mengoptimalkan potensi 

peserta didik secara komprehensif (cerdas secara kognitif, sehat dan 

bugar secara fisik, dan berbudi pekerti luhur); 

2) Model pembinaan guru dalam melaksanakan penilaian kepada peserta 

didik sesuai standar nasional; 

3) Reformasi dan pemberdayaan kelompok kerja guru, kepala sekolah 

dan pengawas sekolah;  

4) Strategi peningkatan kemampuan pengawas dan kepala sekolah 

dalam mengelola sekolah berbasis manajemen sekolah. 

5) Model Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan (Continuous 

Profesional Development) guru berbasis kompetensi 
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6. Standar dan Akreditasi  

1)  Isu-isu Strategis 

Standar dan Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas pelayanan 

pendidikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Hasil standar 

dan akreditasi satuan pendidikan mencerminkan kualitas kompetensi 

lulusan yang diharapkan mampu bersaing di tingkat lokal, regional dan 

nasional. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 

merupakan Badan independen yang bertugas melakukan akreditasi 

sekolah untuk menetapkan standar pendidikan secara nasional. Hasil 

kinerja BAN S/M dapat dimanfaatkan untuk pembinaan peningkatan 

layanan pendidikan oleh dinas pendidikan tingkat kecamatan, 

kabupaten, kota, dan provinnsi. 

 

Terkait dengan penyelenggaraan SMK, Perpres Nomor 8 tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur 

penjenjangan kualifikasi kompetensi SDM Indonesia yang menyanding-

kan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

dengan bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan 

di berbagai sector. Peran KKNI terkait dengan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh SMK untuk menentukan posisi jabatan lulusan SMK. 

Menurut Permen. Nakertrans Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), merupakan tatanan 

keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang 

komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi 

kompetensi kerja nasional di Indonesia. Rumusan SKKNI mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Kompetensi 

Kerja, Standar Khusus, Standar Internasional, dan Regional Model 

Competency Standard (RMCS) yang digunakan dalam kerangka MEA.  

 

2) Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Restrukturisasi dan penyederhanaan standar nasional pendidikan dan 

jumlah standar nasional pendidikan yang diperlukan; 
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2) Pengembangan alat ukur yang valid untuk mengukur ketercapaian 

standar layanan pendidikan. 

3) Pengembangan lembaga akreditasi independen di tingkat 

provinsi/kabupaten/ kota . 

 

7. Wajib Belajar 12 Tahun  

1)  Isu-isu Strategis 

Tuntutan persaingan pasar kerja dalam era global dan keterbukaan pasar 

kerja melalui kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang semakin 

kompeten dan kompetitif.  Sumber daya manusia tersebut diharapkan 

mampu berkompetisi dengan SDM negara lain.  

 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf pendidikan 

penduduk hingga ke jenjang pendidikan menengah melalui wajib belajar 

12 tahun.  Upaya ini sejalan dengan Nawacita ke 5 Program “Indonesia 

Pintar” yaitu untuk menjaga kesinambungan keberhasilan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun. 

 

Peralihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemda 

Kabupaten/Kota ke Pemda Provinsi dihadapkan pada berbagai masalah, 

antara lain bagi provinsi yang memiliki kemampuan membiayai 

pendidikan menengahnya yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya 

oleh Pemkab/Pemkot (UU no. 23 th. 2014 tentang Pemerintah Daerah).   

 

2) Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah 

dan masyarakat; 

2) pembagian peran dan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerinah 

daerah dan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasana, serta 

pemenuhan pendidik dan tenaga kependdikan; 

3) Tatanan kelembagaan untuk mendukung pencapaian Pendidikan 12 

Tahun Universal secara efisien dan terjangkau, karena pemisahan 

jenjang SLTA yang kini menjadi tanggung-jawab pemerintah provinsi, 

berpotensi mengarahkan implementasi perluasan di jenjang SMA dan 
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SMK berjalan secara terpisah dengan jenjang di bawahnya, khususnya 

SLTP. 

 

8. Pendanaan Pendidikan  

a. Isu-isu Strategis 

Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk sektor 

pendidikan.   Anggaran tersebut lebih banyak dialokasikan ke daerah 

melalui transfer daerah dengan proporsi lebih dari 65% (APBN 2017). 

Banyak daerah yang menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan di 

daerahnya sudah memenuhi amanat UUD 1945 yakni paling kecil 20%, 

padahal sebenarnya dana tersebut lebih banyak bersumber dari Pusat, 

sedangkan alokasi dana yang murni dari daerah pada umumnya kurang 

dari 20%, bahkan ada yang di bawah 5%.    

 

Dana pendidikan yang bersumber dari Pusat melalui transfer daerah lebih 

banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional terutama gaji 

dan tunjangan guru, serta BOS sedangkan untuk keperluan 

pengembangan atau peningkatan mutu pendidikan sangat kurang.  Oleh 

karena itu, tidaklah heran jika kesenjangan akses dan mutu tetap terjadi  

 

2) Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Mekanisme transfer daerah yang lebih efektif dalam mengatasi 

kesenjangan akses dan mutu pendidikan;  

2) Pembagian peran Pusat dan Daerah dalam pemenuhan anggaran 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan 

pengembangan mutu (investasi); 

3) Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk mengatasi 

kesenjangan akses dan mutu pendidikan 

 

9. Pendidikan di daerah 3T, perbatasan 

1) Isu-isu Strategis 

Masih terjadi ketimpangan dalam pemberian layanan pendidikan bagi   

anak usia sekolah di berbagai daerah dan wilayah.   Anak-anak yang berada 

di daerah terdepan, terluar, tertinggal, perbatasan, Kawasan Timur 

Indonesia dan daerah marjinal lainnya belum memperoleh layanan 

pendidikan yang memadai.  Untuk memajukan pendidikan di daerah 3 T 
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tersebut pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya yang dituangkan 

pada salah satu cita dari 9 Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yaitu 

membangun dari pinggiran.  

2) Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T yang 

mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya 

setempat. 

2) Strategi peningkatan pencapaian pendidikan di Papua dan Papua 

Barat. 

3) Model penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi di daerah 

perbatasan atau daerah kepulauan.  

 

10. Pelestarian Kebudayaan 

a. Isu Strategis 

1) Pelestarian kebudayaan yang berpijak pada pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan budaya, baik yang bersifat benda 

(tangible) maupun takbenda (intangible) belum dilaksanakan secara 

optimal.  Pendidikan bisa menjadi media untuk pelestarian kebudayaan.  
2)  

3) Pendidikan berbasis kebudayaan belum digali secara utuh dan maksimal 

dalam rangka menguatkan kesadaran akan nilai-nilai karakter bangsa 

yang berbasis pada kearifan lokal, tradisi, sejarah, toleransi, dan 

keragaman Indonesia. 

 

b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan memfokuskan 

pada: 

1) Strategi pelestarian kebudayaan dan diplomasi budaya 

2) Model-model pelestarian kebudayaan (intangible/tak benda) serta  

lembaga kebudayaan yang mendukung penguatan karakter bangsa 

dan kebinekaan; 

3) Pengembangan (inovasi) materi ajar pelestarian budaya berbasis nilai-

nilai toleransi, tradisi dan kearifan lokal Indonesia. 
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Penelitian Arkeologi Nasional 

 

Tema-tema penelitian Arkeologi Nasional  mengacu pada sembilan pilar penelitian 

arkeologi yang ada di dalam Rencana Induk Penelitian Arkeologi Nasional (RIPAN), 

yaitu: 

1. Manusia Purba, kebudayaan dan lingkungannya di Nusantara 

2. Budaya  Masa Akhir Plestosen-Awal Holosen di Nusantara 

3. Budaya Penutur Austronesia di Nusantara 

4. Budaya Awal Sejarah di Nusantara 

5. Peradaban Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara 

6. Peradaban Pengaruh Islam di Nusantara 

7. Peradaban Pengaruh Kolonial di Nusantara 

 

Isu-isu penelitian diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional 

maupun kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di samping 

kebijakan-kebijakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menentukan 

penelitian dan kajian yang strategis dan/atau mendesak untuk ditangani. Isu-isu 

nasional maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut 

pembangunan karakter bangsa meliputi Nawacita yaitu penelitian-penelitian 

arkeologi yang terkait dengan: 

 

1. Penguatan terhadap kebinekaan 

a. Isu-isu Strategis 

Penelitian kebinekaan melekat erat pada salah satu dari tiga visi besar 

Jokowi, yaitu menemukan kembali jalan ideologis - Pancasila dan 

Trisakti. Patut dijelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu 

bangsa dan Trisakti yang mencakup (1) berdaulat dalam politik, (2) 

berdikari dalam ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan 

dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter dan 

kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.. Lebih 

menghilir lagi penelitian kebinekaan melekat pada program prioritas 

ke- 9 dari Nawa citta yang memperteguh kebinekaan Indonesia. Pusat 

Penelitian Arkeologi Nasional sebagai lembaga strategis dalam 

menggali akar peradaban Indonesia terpanggil untuk berperan dalam 

memahami hakekat dan makna kebinekaan itu. 
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b. Target Kebijakan 

Kajian-kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyempurnaan dan perumusan kebijakan dengan 

memfokuskan pada: 

 Penguatan nilai kebinekaan diharapkan dapat mengisi, 

memperkaya ideologi bangsa, sekaligus memecahkan isu-isu aktual 

kebangsaan  

 Manumbuhkembangkan dan membangun bangsa yang kuat dan 

berkepribadian melalui penguatan nilai-nilai kebinekaan.  

 Kebinekaan diharapkan semakin menjiwai pola pikir dan perilaku 

kita, hingga menumbuhkan kebanggaan berbangsa dan bernegara, 

serta menyatukan langkah dalam meniti jalan ke arah kemajuan 

peradaban di masa kini dan masa datang. 

 

2. Penguatan terhadap daerah-daerah pinggiran/perbatasan/kawan terdepan 

a. Isu-isu Strategis 

Adalah menjadi panggilan bagi sebuah negara, dalam membangun dan 

menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempertahankan 

keutuhan wilayah untuk memperhatikan daerah perbatasan. Artinya 

sebagai wilayah perbatasan penduduknya memegang peran penting 

dalam mengembangkan budaya nasional dan memperkenalkannya 

pada masyarakat luar yang bertetangga, sekaligus menjadi filter untuk 

menerima dan menyerap pengaruh luar yang kompatibel dengan 

budaya nasional dan menolak budaya yang sebaliknya. Pembangunan 

wilayah perbatasan (Nawa Cita ke-3) menjadi sangat penting 

mengingat sebagai kawasan dengan keletakan geografi yang sangat 

strategis di antara benua Asia dan Oseania, interaksi dengan pihak luar 

pasti sangat intensif terjadi dalam ruang dan waktu. Oleh sebab itu 

kealpaan dalam memperhatikan wilayah perbatasan dapat 

mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai kebangsaan yang mengaburkan 

rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Pentingnya penelitian arkeologi 

wilayah perbatasan untuk memahami proses penghunian Nusantara 

dalam konteks regional-global, interaksi kultural yang terjadi dengan 

pihak-pihak luar, dan proses adaptasi lokal penghuninya terhadap 

lingkungan perbatasan hingga menciptakan budaya-budaya khas 

campuran dengan budaya luar dalam perjalanan waktu. 
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b. Target Kebijakan 

Kajian Penguatan terhadap daerah-daerah pinggiran/perbatasan/ 

kawasan terdepan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam  

i. mengembangkan potensi sejarah dan budaya pulau-pulau terluar 

termasuk lingkungan perairan di sekitarnya.  

ii. Upaya penumbuhan dan penguatan jiwa nasionalisme 

masyarakat perbatasan dan pengayaan wawasan Nusantara. 

iii. Upaya menumbuhkan jati diri dan identitas bangsa melalui 

pengungkapan sejarah masa lalu di wilayah perbatasan. 

 

3. Penguatan terhadap wilayah kemaritiman. 

a. Isu-isu Strategis 

Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dan ini 

menjadi dasar hukum yang dipakai untuk mengatur masalah kelautan 

pemerintah RI sebagai konsekuensi dari negara yang wilayahnya 

mencapai 1,9 juta mil2 dan terdiri dari 17.508 pulau. Sebagai sebuah 

negara kepulauan, pengembangan Arkeologi Maritim sangat penting 

bagi bangsa Indonesia untuk melihat peran laut dalam menciptakan 

jaringan kehidupan antar-pulau. Dalam konteks ini arkeologi bertujuan 

merekonstruksi sejarah maritim Indonesia melalui tinggalan budaya 

maritim baik yang berupa benda (tangible) maupun tak benda 

(intangible). Penelitian di bidang ini semakin penting ketika 

pengembangan dunia maritim Indonesia termasuk dalam program 

prioritas Ke-1 dari Nawa Cita pemerintahan yang sekarang. 

 

b. Target Kebijakan 

Kajian Penguatan terhadap wilayah kemaritiman ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam menunjang upaya-upaya pemerintah 

dalam mengelola kekayaan maritim untuk kemakmuran dan kejayaan 

bangsa 

 

Penelitian Kurikulum dan Perbukuan 

 

Berikut antara lain adalah topik-topik penelitian dan pengembangan yang dapat 

dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 
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a. Pengembangan dan Pengendalian Perbukuan 

1) Isu Strategis Pengembangan dan Pengendalian Perbukuan 

 Perbukuan nasional khususnya untuk menyukseskan pendidikan di sekolah 

diarahkan untuk pengembangan model dan pengendalian mutu buku sesuai 

tuntutan Kurikulum 2013 dan kompetensi abad 21.  Isu-isu strategis model 

perbukuan di antaranya: model buku (baik buku teks maupun non teks) 

yang mendidik dan menarik khususnya bagi peserta didik, upaya 

meningkatkan budaya baca tulis, keragaman karakteristik dan budaya 

peserta didik, tantangan buku-buku asing, mengakomodir dan melestarikan 

keragaman budaya dan kearifan lokal, kebijakan otonomi daerah terkait 

dengan pengembangan dan pengadaan buku, serta model buku cenderung 

statis dan kurang mengikuti tuntutan perkembangan teknologi terutama 

teknologi informasi dan komunikasi.  Isu-isu perbukuan juga terkait dengan 

fasilitasi, koordinasi, distribusi, kemudahan akses dan pemanfaatanya, serta 

pengelolaan informasi dan komunikasi antara: pengembang, regulator, 

pelaku penerbitan (penulis, editor, illustrator, penelaah, konsultan, 

reviewer, penilai, penerbit), pengguna, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Peningkatan SDM diantara pihak-pihak yang terkait dengan perbukuan 

tersebut khususnya pelaku penerbitan merupakan isu yang juga menarik 

untuk bahan penelitian dan pengembangan. 

  

 Pengendalian buku diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

buku khususnya yang diperuntukan satuan pendidikan/sekolah (buku teks 

maupun non teks), baik yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun 

swasta. Evaluasi dan pengendalian buku ini terutama difokuskan pada 

empat aspek yaitu: 1) konten buku, 2) penyajian, 3) bahasa, dan 4) 

kegrafikaan. Evaluasi dan pengendalian buku juga diarahkan untuk 

mengontrol bahwa buku yang diperuntukan untuk satuan pendidikan wajib 

memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain: tidak 

mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, 

SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. 

Sistem pengendalian ini dapat dilakukan secara konvensional maupun 

menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi 

dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. 

 

2) Target Kebijakan Perbukuan 

Pengembangan model dan pengendalian perbukuan nasional dilakukan 

berbasis hasil penelitian dan pengembangan (research and development). 

Oleh karena itu kegiatan penelitian dan pengembangan perbukuan 
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diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif baik secara 

praktis maupun akademis untuk mendukung kebijakan perbukuan nasional. 

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan tersebut diharapkan memberikan 

kontribusi di antarnya sebagai berikut: 

a. Model perbukuan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat yang secara 

substansi mendukung pencapaian Kurikulum 2013, meningkatkan 

kreativitas dan partisipasi pengguna (khususnya peserta didik dan guru),  

dan sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21.  

b. Model buku yang mampu merangsang dan meningkatkan budaya baca 

dan budaya tulis masyarakat.  

c. Model buku yang inovatif, dinamis sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman, menarik dan mudah dimanfaatkan oleh peserta 

didik yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, serta memiliki 

fleksibilitas dengan perubahan termasuk perubahan Kurikulum dan 

kebijakan-kebijakan lainnya. 

d. Model buku (teks dan nonteks) yang mampu mengakomodir kebutuhan 

nasional, keragaman budaya dan kearifan lokal, termasuk sistem 

pemerintahan  otonomi daerah. 

e. Model pengendalian buku yang mampu membina dan meningkatkan 

gairah industri perbukuan dan pelaku penerbitan sehingga mampu 

meningkatkan kualitas perbukuan (termasuk memenuhi nilai/norma 

positif yang berlaku di masyarakat) baik dilakukan secara konvensional 

maupun menggunakan teknologi dengan prinsip efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

f. Sistem informasi dan komunikasi perbukan yang handal dan mudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh tanah air, terutama antara 

pengguna/pembaca, pengambil kebijakan, pelaku penerbitan (penulis, 

editor, illustrator, penelaah, konsultan, reviewer, penilai, penerbit), dan 

pihak-pihak terkait lainnya. 

 

b. Penguatan Konseptual dan Implementasi Kurikulum untuk kurikulum yang 

sedang dilaksanakan (Kurikulum 2013). 

1) Isu-isu Strategis 

Kurikulum dikembangkan dalam rangka menyiapkan modal 

pembangunan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi 

Sumber Daya Manusia yang diharapkan dalam Kurikulum 2013 yaitu 

memiliki daya saing yang tinggi dengan dikuasainya kecakapan Abad 

ke-21. Kemampuan atau kecakapan yang diharapkan bukanlah sekedar 
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dapat menjawab tes dengan nilai baik tetapi yang memiliki kecakapan 

komunikasi, kolaborasi, kreatif inovatif, dan berpikir kritis. Dalam 

rangka memastikan adanya keselarasan (aligment) antara yang 

diharapkan dalam dokumen kurikulum (intended curriculum/plan 

curriculum) yang memuat ide kurikulum dan desain kurikulum dengan 

kurikulum yang dilaksanakan di sekolah oleh guru akhirnya akan 

menghasilkan dampak kurikulum dan perbukuan pada peserta didik 

seperti yang diharapkan dalam dokumen kurikulum. Untuk memastikan 

adanya keselarasan antara ketiga dimensi kurikulum tersebut perlu 

pelatihan yang memadai dengan penguatan konseptual terhadap 

pengembangan kurikulum, pembelajaran dan penilaian;  pemahaman 

yang memadai oleh guru terhadap framework kurikulum, pemahaman 

proses pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi, serta 

buku yang mendukung implementasi. Selain itu bahan ajar yang dapat 

diakses oleh guru dengan mudah turut mendukung keselarasan 

tersebut.  

 

2) Target Kebijakan 

Penelitian dan pengembangan model ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam: 

a)  menentukan kebijakan tentang konsep apa saja yang harus 

diberikan dalam meningkatkan kapasitas guru terkait 

pemahaman kebijakan kurikulum, pembelajaran, perbukuan, dan 

penilaian dalam implementasi kurikulum yang berorientasi pada 

peningkatan mutu hasil belajar anak terutama Kecakapan Abad 

ke-21.  

b) model Peningkatan Kapasitas guru/kepala sekolah dan pengawas 

yang mendukung penguatan konsep dasar sebagai landasan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecakapan abad ke-21.  

c) Model Pembelajaran dan buku ajar yang mendukung 

keselarasan/aligment antara dokumen kurikulum dengan 

implementasi. 

d)  Pengembangan strategi dalam meningkatkan kemampuan guru 

mengukur core competence siswa yakni kompetensi spiritual. 

 

c. Konsep penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan 

Kurikulum Masa Depan.   

1) Isu-isu strategis 
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Kurikulum sesuai dengan aksioma kurikulum bahwa “curriculum as a 

product and reflect of its time” dan “curriculum is a never ending 

processes”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kurikulum 

akan selalu diperbaiki sesuai dengan perkembangan yang ada di 

masyarakat. Kurikulum untuk menyiapkan peserta didik untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya nanti saat memasuki dunia 

kerja dan sebagai bekal hidup di masyarakat, dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompetisi dalam dunia 

kerja maka kurikulum akan selalu diperbaiki. Perbaikan kurikulum dan 

Perbukuan berbasis pada hasil evaluasi sebelumnya. Selain itu juga 

didasarkan pada hasil sintesis berbagai sumber referensi, hasil dari 

“benchmarking” dari praktik baik negara lain untuk menyusun ide 

kurikulum, desain kurikulum, implementasi, serta pembelajaran dan buku 

yang dikembangkan. Kebutuhan masa depan apa yang perlu disiapkan, 

model kurikulum, model pembelajaran, dan model perbukuan seperti 

apa, serta buku seperti apa yang perlu disiapkan.   

 

2) Target Kebijakan  

Hasil dari penelitian pengembangan terkait Konsep Pengembangan 

Kurikulum yang berorientasi pada pengembangan Kurikulum Masa Depan 

yaitu: 

a) Mendukung kebijakan ide dan desain kurikulum masa depan yang 

berorietnasi pada kemudahan implementasi dan peningkatan mutu 

hasil belajar peserta didik dalam rangka peningkatan kapasitas 

modal manusia Indonesia 

b) Mendukung kebijakan proses pembelajaran yang berorientasi 

kebutuhan masa depan yang mengembangkan kecakapan hidup 

sesuai dengan tantangan masa depan untuk mengembangkan 

literasi teknologi 

c) Mendukung kebijakan sistem pembelajaran dan perbukuan yang 

berorientasi pada peningkatan mutu hasil belajan. 

 

d. Diversifikasi Kurikulum.   

1) Isu-isu strategis 

Kurikulum yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan sesuai dengan konteks 

kehidupan siswa di mana dia tinggal. Kurikulum dikembangkan sesuai 

dengan konsep diversifikasi tingkat daerah, satuan pendidikan, dan siswa. 

Stream diversifikasi sesuai dengan Nawa Cita Presiden yaitu Kemaritiman, 

Pertanian, dan Jasa/Niaga. Kurikulum juga dikembangkan sesuai dengan 
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daerah atau kewilayahan, seperti wilayah pesisir, wilayah yang rawan 

bencana dan perubahan iklim. Dapat juga diversifikasi sesuai dengan 

geososiokultural, seperti Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana, 

Adaptasi Perubahan Iklim, Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, 

Pendidikan Karakter, dll  perlu dikembangkan untuk mendukung 

pencapaian kompetensi sesuai dengan konteks kehidupan siswa sehingga 

mereka tidak tercabut dari akar budaya tetapi memiliki perspektif dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konteks kurikulum tersebut dapat 

dijadikan warna mata pelajaran misalnya Matematika di wilayah Maritim 

dan Pulau-pulau kecil dengan konteks lingkungan pesisir dan laut, demikian 

juga mata pelajaran lainnya. Dapat juga menjadi pengayaan di Mata 

Pelajaran tertentu yang relevan, tetapi juga bisa menjadi muatan lokal 

(kontinu setiap tahun, atau diskontinu hanya pada semester/tahun 

tertentu), atau melalui ekstrakurikuler/budaya sekolah. 

 

2) Target Kebijakan 

a) Hasil Kajian dan pengembangan model dapat dijadikan landasan dan 

masukan untuk kebijakan pengembangan dan implementasi kurikulum 

dan perbukuan dengan berbagai konteks daerah dan kebutuhan 

nasional, dan kebutuhan peserta didik, serta tuntutan perkembangan 

teknologi.  

b) Masukan kebijakan tentang model implementasi kurikulum dan 

pembelajaran, serta pengembangan dan pengendalian buku. 

 

c. Kurikulum dalam Konteks Desentralisasi. 

1) Isu-isu strategis 

Kurikulum yang dikembangkan di tingkat pusat berorientasi pada 

pembangunan nasional, sedangkan daerah dan sekolah mengelaborasi 

kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah, satuan pendidikan, 

dan peserta didik. Kurikulum memberikan ruang kreatifitas bagi daerah 

dan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, impementasi, 

dan evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan 

kemampuan daerah dan sekolah. Seluruh pengembangan tersebut 

mengacu pada implementasi kurikulum yang berorientasi pada 

peningkatan mutu peserta didik untuk membangun daerah dan negaranya. 
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2) Target Kebijakan 

Hasil dari kajian ini akan membantu merumuskan Pengembangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, pembelajaran, dan buku yang 

dilaksanakan di daerah dan sekolah, dalam konteks desentralisasi. 

 

d. Evaluasi Kurikulum. 

1) Isu-isu strategis 

Evaluasi kurikulum merupakan bagian yang memiliki peran yang sama 

bobotnya dalam perekayasaan Kurikulum/curriculum engineering yaitu 

pengembangan kurikulum merupakan sebuah sistem tertutup yaitu 

perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, lalu kembali 

pada perencanaan kembali. Evaluasi kurikulum sebagai dasar dalam 

perngembangan kurikulum selajutnya dalam konteks perbaikan kurikulum 

berdasar pada hasil evaluasi kurikulum sebagai feedback dari rencana yang 

dilaksanakan dalam implemetasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap ide 

kurikulum. Desain kurikulum serta implementasi kurikulum baik pada 

system dan model kurikulum serta pembelajaran dan penilaian, serta buku 

perlu dilakukan evaluasi sebagai feedback dari kurikulum yang 

dikembangkan baik dalam aspek kurikulum dan pembelajaran, serta 

perbukuan 

 

2) Target Kebijakan 

Hasil dari kajian ini, akan mendukung dalam menentukan kebijakan dalam 

memperbaiki kurikulum pembelajaran dan penilaian, serta acuan buku. 

 

Penelitian Penilaian Pendidikan 

 

a. Pendalaman hasil survei internasional TIMSS dan PISA.  

Literasi, numerasi, dan sains merupakan dasar kompetensi yang sangat 

diperlukan bagi masyarakat di abad ke-21. Pada tahun 2016 telah dikeluarkan 

hasil-hasil survei internasional TIMSS bagi siswa kelas 4 SD, serta PISA untuk 

anak usia 15 tahun. Sebagai tindak lanjut dari survei penilaian tersebut perlu 

dilakukan pendalaman atas profil literasi, numerasi, dan kompetensi sains 

siswa-siswi Indonesia. Pendalaman dilakukan berdasar hasil survei faktor yang 

berpengaruh pada capaian siswa serta pendalaman melalui observasi di 

beberapa sekolah yang capaiannya tinggi (misal 5 top performers) serta 

beberapa sekolah yang capaiannya rendah (misal 5 low performers). Dikaji best 
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practice dari sekolah baik dan masalah yg belum terselesaikan dari sekolah 

kurang. 

1) Isu-isu Strategis 

Hasil Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2016, 

peringkat anak-anak Indonesia berada di posisi 44 dari 49 negara dalam 

matematika, dan menduduki posisi 44 dari 47 negara dalam sains. Rata-

rata skor prestasi matematika dan sains berturut-turut adalah 397 dan 

397. Sementara hasil PISA (Programme for International Student 

Assessment) yang dikeluarkan pada akhir tahun 2016 menunjukkan 

peningkatan capaian yang cukup signifikan dari siklus survei sebelumnya 

dengan capaian matematika 386, membaca 397, dan sains 403. 

Meskipun capaian dalam TIMSS maupun PISA masih rendah, namun ada 

beberapa sekolah yang capaiannya sama bahkan lebih tinggi dari rerata 

negara OECD. Praktik baik yang terjadi pada sekolah-sekolah dengan 

capaian tinggi tersebut perlu didalami agar dapat ditularkan pada 

sekolah-sekolah lainnya. 

 

2) Target Kebijakan 

Pendalaman hasil survei TIMSS dan PISA ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam merumuskan: 

a) Faktor yang berpengaruh pada keberhasilan sekolah dan siswa 

dalam mencapai kompetensi yang tinggi, serta 

b) praktik baik, terutama strategi pembelajaran, belajar, dan 

penilaian kelas, yang berdampak pada peningkatan capaian siswa 

dalam mencapai kompetensi dasar (literasi, numerasi, dan sains). 

c) Peningkatan pemahaman guru dalam menerapkan Penilaian Acuan 

Norma (Norm Reference Test) dan Penilaian Acuan Patokan 

(Criteria Reference Test) 

 

b. Penggunaan penilaian kemampuan berpikir orde tinggi model TIMSS dan 

PISA pada mapel matematika, sains, dan membaca untuk meningkatkan 

kompetensi siswa.  

1) Isu-isu Strategis 

Wajib belajar 9 tahun sudah berhasil dilaksanakan di Indonesia. Akses 

untuk mendapatkan pendidikan 9 tahun telah semakin luas, namun 

mutu pendidikan masih harus ditingkatkan. Masih rendahnya mutu 

pendidikan antara lain terlihat dari capaian dalam TIMSS dan PISA. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelas yang dilakukan oleh guru 

selama ini lebih banyak menilai kompetensi level rendah (C1 – C3). 
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Penilaian kelas yang berkualitas dan mendalam diyakini dapat 

mendorong pembelajaran yang mendalam pula (assessment for learning 

dan assessment as learning). Melalui penilaian kelas yang berkualitas 

dan mendalam diharapkan terjadi peningkatan kedalaman kompetensi 

siswa. Penelitian dilakukan pada kelompok sekolah yang diberikan 

intervensi dan kelompok sekolah yang tidak diintervensi. 

 

2) Target Kebijakan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan model penilaian 

kelas yang lebih kaya dan mendalam. Dengan adanya model penilaian 

yang berkualitas diharapkan terjadi peningkatan kompetensi siswa.  

 

c. Kajian tindak lanjut survei AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia).  

1) Isu-isu Strategis 

Pada tahun 2016 telah dilakukan survei kompetensi membaca, 

matematika, dan sains siswa kelas 4 Sekolah Dasar di 34 Provinsi melalui 

survei AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)/INAP (Indonesia 

National Assessment Program). Hasil survei tersebut merupakan peta 

capaian kompetensi literasi, numerasi, dan sains secara nasional. Selain 

menilai kompetensi siswa, penilaian tersebut juga disertai dengan 

angket untuk orang tua, siswa, guru, kepala sekolah, dan dinas 

pendidikan. Peta capaian yang diperoleh perlu didalami sebagai diagnosa 

untuk mengembangkan program tindak lanjut kebijakan dan interfensi 

yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. 

 

2) Target Kebijakan 

Kajian tindak lanjut survei AKSI diperlukan untuk mendalami berbagai 

faktor penentu capaian kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains.  

Melalui kajian meta-analisis tersebut diharapkan arahan kebijakan dan 

intervensi dari sisi keluarga, siswa, guru, kepala sekolah, maupun 

pengambil kebijakan dapat lebih tepat dilakukan.  

 

d. Kajian implementasi dan efektifitas USBN (Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional) 

1) Isu-isu Strategis 

Dalam upaya meningkatkan ujian sekolah, pada tahun 2017 Kemdikbud 

menginisiasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada beberapa 

mata pelajaran. Soal ujian dikembangkan oleh KKG/MGMP dengan 20-

25% soal dari pusat. Pelaksanaan USBN sepenuhnya menjadi tanggung 
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jawab Kepala Sekolah. Untuk mengetahui implementasi serta 

mengevaluasi efektifitas USBN dalam meningkatkan mutu ujian sekolah 

perlu dilakukan kajian mendalam. 

 

2) Target Kebijakan 

Kajian USBN dimaksudkan untuk menggali aspek berikut: a. praktek 

baik yang terjadi dalam pelaksanaan USBN; b. permasalahan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan USBN; c. keragaman dan perbandingan 

antar gugus; d. efektifitas dan mutu USBN; e. rekomendasi perbaikan 

dan pengembangan ke depan.   

 

e. Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan guru-guru dalam penilaian.  

1) Isu-isu Strategis 

Sejak tahun 2015, Direktorat Pembinaan SD, SMP, dan SMA bekerja 

sama dengan Puspendik telah melakukan pelatihan pada guru-guru 

untuk meningkatkan kualitas penilaian.  Pelatihan ditekankan pada 

kemampuan guru membuat soal kemempuan berpikir orde tinggi 

(higher order thinking skills, HOTS). Perlu dilakukan kajian sejauh mana 

program tersebut berdampak pada praktik pembelajaran-penilaian di 

kelas. Sejauh mana efektivitas program pelatihan tersebut dalam 

meningkatkan capaian pembelajaran. 

 

2) Target Kebijakan 

Melalui penelitian pemantauan dan evaluasi atas hasil pelatihan guru 

diharapkan dapat dirumuskan efektivitas program, hambatan yang 

ditemui, serta strategi yang tepat dalam diseminasi praktik baik ke 

depan. 

 

C. Bentuk Program Penelitian  
 

1. Kegiatan Penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, 

dilaksanakan dalam bentuk kerja sama.  Balitbang sebagai Penyelenggara 

Penelitian, akan bekerja sama dengan pihak eksternal Balitbang sebagai Pelaksana 

Penelitian sesuai dengan tema-tema penelitian yang telah ditetapkan, dengan 

mempertimbangkan keunggulan dari pihak eksternal tersebut. 

2. Isu strategis yang disampaikan oleh Balitbang kepada pihak internal dan eksternal 

Balitbang berdasarkan isu strategis dalam kerangka Renstra Kemendikbud dan 

Renstra Balitbang.  
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3. Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikerjasamakan dengan pihak 

Eksternal diutamakan pada Penelitian Terapan.  

4. Ketentuan objek lokasi dan kategori ukuran penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kategori Penelitian KECIL,  objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam 

negeri  

b. Kategori Penelitian MENENGAH, objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 

lokasi di dalam negeri  

c. Kategori Penelitian BESAR, objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam 

negeri  

Kategori Penelitian, Jumlah Personil dan Waktu Penelitian ditetapkan sebagai 

berikut: 

KATEGORI PENELITIAN 
Jumlah 
peneliti 

Lokasi penelitian 
Waktu 

pengumpulan 
data 

RISET TERAPAN 
PENELITI LAPANGAN 2-7 orang Dalam  negeri 4 – 5 bln 

 
5. Topik penelitian mengacu pada permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang  

ada di Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, Renstra Kemendikbud dan Renstra Balitbang 

sebagaimana tertuang butir B. 

6. Secara garis besar langkah kegiatan meliputi: (i) analisis data sekunder*); (ii)  

verifikasi data atau pengumpulan data;  (iii) pengolahan dan analisis data, dan (iv) 

penyusunan laporan dan opsi kebijakan  termasuk seminar laporan.   

(*) catatan : analisis data sekunder mungkin hanya dapat ditetapkan untuk 

penelitian kebijakan pendidikan, namun untuk penelitian arkeologi nasional, selain 

data sekunder juga ada data primer) 

 

 

D. Ketentuan Pengusulan Proposal Penelitian 
 

Kerjasama penelitian pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang diajukan oleh Pelaksana Penelitian merupakan penelitian 

kebijakan yang menunjang kebijakan strategis Kemendikbud.  

2. Calon pelaksana penelitian kerja sama berasal dari lembaga eksternal Balitbang 

adalah yang memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian pendidikan dan 

kebudayaan.  Pelaksanaan penelitian yang berasal dari  eksternal Balitbang wajib 

mengikutsertakan minimal 2 orang peneliti internal Pusat Penelitian Kebijakan 

Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang, sesuai kompetensi dan kepakaran.  

3. Pelaksana Penelitian hanya dapat mengikuti satu (1) kegiatan penelitian. 



 

 
24 Panduan Teknis Penelitian Tahun 2017 

4. Proposal disusun oleh Pengusul Penelitian dengan mempergunakan format dan 

mekanisme yang tercantum dalam Panduan ini. 

5. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk keluaran 

(output)/sub keluaran (suboutput) penelitian adalah berdasarkan hasil penilaian 

dari Komite Penilai dan/atau Reviewer yang dijelaskan pada bagian tersendiri. 

6. Judul kegiatan tidak terlalu panjang dan sesuai dengan ciri kegiatan kompetitif, 

maka judul proposal penelitian tersebut tidak berubah-ubah sejak desain pertama 

sampai dengan kegiatan tersebut berakhir. 

7. Proposal dibuat sesuai dengan kaidah etika penelitian dan mengikuti konsep 

pedoman penilaian etika penelitian dan publikasi. Proposal akan diseleksi secara 

administrasi.  Proposal yang tidak memenuhi syarat administrasi akan ditolak dan 

tidak diteruskan ke seleksi substansi.  

8. Balitbang akan menetapkan usulan proposal berdasarkan rekomendasi hasil 

penyeleksian/penunjukan yang dilakukan oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer 

Proposal.  

9. Keputusan akhir atas hasil seleksi menjadi wewenang KPA Balitbang  serta bersifat 

final;   

10. Penyelenggara Penelitian  bersama dengan Pelaksana Penelitian menandatangani 

perjanjian penelitian berbasis output sebagai dasar pelaksanaan penelitian.  

 

 

E. Skema Pengusulan dan Pelaksanaan Program Penelitian  
 

Pelaksanaan program penelitian ini dilakukan melalui skema sebagai berikut: 
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1. Pengumuman 

Penyelenggara Penelitian menyampaikan pemberitahuan adanya kegiatan 

penelitian kepada Eksternal dan memberikan Buku Panduan sebagai dasar 

penyusunan proposal penelitian.  Buku Panduan disampaikan secara langsung 

maupun melalui surat elektronik;  

2. Calon Pelaksana Penelitian menyusun proposal (usulan) yang mencakup usulan 

substansi/teknis penelitian dan administratif/Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

3. Calon Pelaksana Penelitian mengajukan usulan proposal kepada Panitia 

Penyelenggara dalam bentuk softcopy yang disampaikan ke: 

 
Panitia Penyelenggara Penelitian  

Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Email: penelitian.balitbang@kemdikbud.go.id 
 

4. Komite Penilai dan reviewer proposal melakukan penilaian atas usulan proposal 

dari Pelaksana Penelitian baik secara administratif, substansi dan anggaran untuk 

menilai kelayakan apakah proposal tersebut dapat diikutkan dalam program 

penelitian kompetitif; 

5. Proposal hasil penilaian dari Komite Penilai dan reviewer proposal diberitahukan 

kepada Pelaksana Penelitian yang bersangkutan setelah Tim Komite Penilai dan 

reviewer proposal mengadakan rapat dengan Penyelenggara Penelitian untuk 

menentukan proposal yang layak untuk diikutkan dalam program penelitian 

kompetitif; 

6. Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggungjawab Penyelenggara Penelitian 

menerbitkan Surat Keputusan bagi Pelaksana Penelitian internal Penyelenggara 

Penelitian dan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyelenggara Penelitian 

menandatangani perjanjian kerja sama penelitian dengan Pelaksana Penelitian 

eksternal Balitbang. 

7. Proposal/Usulan penelitian kompetitif yang terseleksi terlebih dahulu akan 

diberikan pengarahan oleh Penyelenggara Penelitian didampingi tim Komite Penilai 

dan Reviewer yang langsung berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga 

Pelaksana Penelitian mempunyai pemahaman yang langsung berkenaan dengan 

konteks penelitian yang akan dilakukan;  

8. Atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggungjawab 

Penyelenggara Penelitian, bagian keuangan (PPK) akan mencairkan dana penelitian 

tahap 1 setelah semua persyaratan dan dokumen-dokumen di atas terpenuhi. 

9. Transfer pembiayaan akan langsung diberikan ke rekening Pelaksana Penelitian 

yang berasal dari ekternal Peneyelenggara Penelitian, dalam hal ini rekening Ketua 
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Tim Pelaksana Penelitian pada lembaga perbankan yang disetujui Penyelenggara 

Penelitian. 

10. Pelaksana Penelitian melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda kegiatan 

penelitian yang  telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan dan Perjanjian  

Penelitian. 

11. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan pendahuluan penelitian 

(inception report) yang direview oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer Keluaran 

Penelitian dan melaporkan kepada Penyelenggara Penelitian.  

12. Pada akhir pelaksanaan penelitian kompetitif, luaran laporan (output) akan 

direview oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian dan 

melaporkan kepada Penyelenggara Penelitian. 

13. Pelaksana Penelitian mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum seminar 

yang akan diadakan oleh Penyelenggara Penelitian. 

 

F. Format dan Sistematika Penulisan Proposal 
 

Calon Pelaksana Penelitian menyusun proposal penelitian yang merupakan 

rancangan penelitian yang bersifat dapat diterapkan di lapangan (implementable). 

Format proposal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Usulan proposal penelitian ditulis menggunakan kertas HVS ukuran A-4. 

2. Pengusul wajib menggunakan wana pada sampul muka (cover) proposal 

penelitiannya. Pemilihan warna sampul merupakan pilihan dari pengusul dalam 

memilih tema penelitian.  Warna-warna pada sampul muka (cover) berikut 

menunjukkan pemilihan pada tema penelitian.   

a. Hijau  : Penelitian Kebijakan pendidikan dan Kebudayaan 

b. Merah : Penelitian Arkeologi Nasional 

c. Kuning : Penelitian Kurikulum dan Perbukuan 

d. Biru : Penelitian Penilaian Pendidikan   

3. Tulisan mengunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. 

4. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas 

atas dan 3 cm dari batas bawah 

5. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya 

boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru tidak 

dalam satu halaman bab sebelumnya, artinya penulisan bab baru harus berganti 

halaman baru. 

6. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (capital) dengan font style bold 

(cetak tebal) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi. 
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7. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (capital) dengan cetak tebal (font style 

bold) diletakkan ditengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi. 

8. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama peneliti, 

halaman pegesahan serta kata pengantar, diberi nomor halaman menggunakan 

angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i,ii,iii dan seterusnya). 

9. Bagi Pelaksana Penelitian yang berasal dari eksternal Penyelenggara Penelitian, 

pada lembar pengesahan wajib ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga dan 

di scan seraca lengkap, satu halaman penuh   

10. Format Penulisan Proposal Lengkap mengikuti ketentuan seperti pada lampiran  

dalam Panduan ini. 

 

Sedangkan sistematika penulisan proposal paling tidak memuat hal-hal sebagai 
berikut:   

1. Abstrak;  

2. Pendahuluan berisi: Latar belakang dan perumusan masalah, Tujuan, Sasaran, 

keluaran, Ruang lingkup/batasan;  

3. Tinjauan Pustaka dan perumusan hipotesis penelitian (optional);  

4. Metodologi penelitian: metode, variabel dan indikator (disesuaikan dengan jenis 

penelitian); teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan 

(disesuaikan dengan jenis penelitian);  

5. Daftar pustaka; dan  

6. Lampiran: anggaran, Pelaksana Penelitian, dan jadwal kegiatan, Biodata Tim 

peneliti, lembar pengesahan dari pimpinan.  

 

G. Tatacara Penilaian Proposal  
 

Tim Komite Penilai/Reviewer akan melaksanakan penilaian proposal baik dari segi 

administratif, substansi  dan keuangan dengan tatacara sebagai berikut:  
1. Penilaian terhadap proposal yang masuk dilakukan oleh 3 orang yang terdiri 1 

orang ketua dan 2 orang anggota;  

2. Dalam Penilaian substansi, satu proposal dilakukan penilaian oleh tim yang  terdiri 

dari dua orang penilai substansi yang masing-masing bekerja secara mandiri serta 

satu proposal dicantumkan pada satu format hasil penilaian substansi;  

3. Penilai  substansi mencantumkan hasil penilaiannya berupa angka antara 1-5 pada 

format penilaian substansi.  

4. Penilai substansi mengalikan nilai masing-masing komponen  penilaian dengan 

bobot yang tertera pada kolomnya. Hasil perkalian  merupakan nilai akhir 

komponen tersebut; 
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5. Penilai substansi mencantumkan nilai total hasil penilaian substansi proposal pada 

kolomnya; dan menyampaikan hasil penilaiannya ke ketua penilai. 

6. Format penilaian substansi proposal penilai pertama dan kedua didokumentasikan 

oleh Tim Komite Penilai dan reviewer; 

7. Tim Komite Penilai dan reviewer melakukan rekapitulasi hasil penilaian untuk 

setiap proposal yang secara substansi telah dinilai oleh tim penilai substansi 

pertama dan  kedua.   

 

H. Penetapan Proposal  
 

Hasil rekapitulasi penilaian atas seluruh proposal ditata oleh sekretariat 

Penyelenggara Penelitian  sebagai bahan penentuan akhir proposal yang dianggap lolos, 

dalam pertemuan seluruh anggota tim penilai dan Kuasa Pengguna Anggaran 

Penyelenggara Penelitian. 

Proposal yang lolos seleksi administrasi, substansi, dan kelayakan biaya ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Penyelenggara Penelitian. Keputusan 

Kuasa Pengguna Anggaran Penyelenggara Penelitian  tersebut sah dan tidak dapat 

diganggu gugat.  

 

I. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan ketercapaian masing-masing 

tahapan.  Penetapan jadwal pelaksanaan penelitian dan penyampaian laporan  adalah 

sebagai berikut: 

 

No Tahapan Kegiatan Waktu 

1 Pengumuman Program Penelitian  29 Maret 2017 

2 Penerimaan Proposal 29 Maret – 21 April 2017 

3 Seleksi Proposal 25 – 30 April 2017  

4 Penetapan dan Pengumuman Proposal 2 Mei 2017 

5 Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama  5 Mei 2017 

6 Pelaksanaan Penelitian 5 Mei – 29 September  2017 

8 Penerimaan Laporan Antara  4 Agustus 2017 

9 Penerimaan Laporan Akhir 13 Oktober 2017 
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J. Lampiran 
 
 

Beberapa lampiran yang harus disertakan dalam proposal adalah 
1. Biodata Peneliti 

(Berisi biodata lengkap Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti. Kemukakan hal-
hal yang berkaitan langsung dengan riset yang diusulkan). 

2. Pengesahan Pimpinan Lembaga 


