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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia sebab 

pendidikan adalah hal yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. 

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut 

ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang 

pendidikan sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus 

bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualiatas hidup manusia. 

Melalui pendidikan manusia bisa berkembang dengan lebih baik dari sebelumnya. Selain 

itu, pendidikan juga mempunyai peran sangat strategis untuk mengangkat harkat dan 

martabat dalam memajukan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan adalah upaya sadar dan 

terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh 

berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan 

berakhlak mulia. 

Pengertian Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 diartikan sebagai, pendidikan 

adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Berbicara tentang mutu pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia hingga saat ini kurang diperhatikan 

dan belum bisa ditangani secara maksimal. Anak berkebutuhan khusus memang berbeda 

dengan anak normal pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun secara pemikiran. 

Meskipun demikian, anak berkebutuhan khusus (ABK) harus memiliki kesamaan perlakuan 

seperti yang telah anak-anak normal rasakan, tidak terkecuali dalam masalah pendidikan, 

karena pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk semua

 
1Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1 
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 anak, tidak hanya untuk anak normal, ABK pun juga membutuhkan pendidikan untuk 

modal hidupnya agar tetap bertahan dan dapat bersaing dengan lingkungan disekitarnya. 

Pendidikan merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup yang dilakukan 

secara sadar untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman dan atau 

keterampilan tertentu. Artinya pendidikan dapat dilakukan tanpa mengenal batas usia, ruang 

dan waktu. Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan kegiatan dan bentuk, aktifitas 

apapun yang berguna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tertentu dinamakan 

pendidikan. Sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang 

bermutu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. 

Karena pendidikan diyakini sebagai pemotong mata rantai kemiskinan yang terhormat, 

seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan1 , bunyi ayat ini sejalan 

dengan konsep pendidikan untuk semua (education for all) yang ditegaskan dalam deklarasi 

universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan slogan tersebut selayaknya mengawal kita untuk 

bisa terus peduli dengan isu pendidikan karena hak pendidikan adalah hak semua orang 

tanpa memandang kelas, ras, jenis kelamin, agama, dan bentuk muka, termasuk bagi anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus di antaranya anak berkelainan yakni 

mereka yang mengalami penyimpangan atau perbedaan secara signifikan dari keadaan orang 

pada umumnya (rata-rata), sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara 

khusus agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Penyimpangan itu 

dapat terjadi pada aspek fisik, mental, sosial dan atau emosi. 

Pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan ABK pada bulan Juni 1994 di kota 

Salamanca Spanyol diterbitkan deklarasi yang dikenal dengan The Salamanca Statement on 

Inclusive Education. Dokumen ini mengakui hak asasi dari semua anak-anak untuk 

pendidikan yang inklusif, artinya Education for All, pendidikan untuk semua harus 

diberlakukan. Negara yang hadir ada 193 termasuk Indonesia dan telah menandatangani 

statement tentang Hak-hak anak dan berkomitmen untuk melaksanakan pernyataan ini di 

negara masing masing. 

Bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, sebab pendidikan memegang sebuah peranan penting dalam meningkatkan mutu 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan hak yang harus dimiliki oleh 

setiap warga. Pendidikan merupakan sebuah pondasi untuk melahirkan sumber daya
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manusia (SDM) yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas akan berdampak positif pada pembangunan suatu bangsa tersebut. Untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan yang merata 

bagi semua masyarakat. Pemerataan pendidikan ini dimaksudkan tidak membeda-bedakan 

baik secara fisik, ras, suku, dan lain sebagainya.  

Realisasi komitmen yang tercantum dalam konstitusi ini diupayakan dengan 

menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari beberapa jalur, jenjang dan jenis mulai dari 

taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pendidikan ini 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa.2 

Pasal 31 ayat 1 UUD RI tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan. Dalam pasal ini terlihat jelas mengandung prinisip yang universal 

dan non diskriminasi, karena setiap warga negara Indonesia baik kaya ataupun miskin, 

perempuan ataupun laki-laki, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, pintar ataupun bodoh, 

normal ataupun cacat, dan lain sebagainya berhak mendapatkan pendidikan. Karena 

pendidikan merupakan hak warga negara maka pemerintah berkewajiban untuk 

menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan warga negara Indonesia itu. 

Inilah yang disebut dengan konsep pendidikan Education for All atau pendidikan untuk 

semua. UNESCO mencetuskan filsafat Educational for All yang mengandung makna bahwa 

pendidikan ada untuk semua atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa 

yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Filosofi Educational for All lahir 

sebagai konsekuensi logis dari adanya pernyataan Salamanca yang menegaskan perlu 

adanya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.3 

Salah satu permasalahan yang menjadi masalah utama dalam sektor pendidikan adalah 

pemerataan pendidikan di Indonesia. Masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum 

memadai di daerah-daerah terpencil, masih kurangnya penyebaran tenaga-tenaga pengajar 

yang masih belum bisa diatasi dan masih kurangnya kepedulian masyarakat akan 

 
2Ibid 
3Wiyono, Bambang Dibyo. 2011. “Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Education for all), skripsi  
Malang: Universitas Negeri Malang Program Pascasarjana Program Studi Bimbingan dan Konseling. 
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pentingnya pendidikan. Pemerataan di Indonesia adalah sangat penting karena pendidikan 

tidak hanya untuk beberapa kalangan saja. Pendidikan harus mencakup segala kalangan 

yang ada di Indonesia ini, dari daerah kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok daerah 

yang ada karena pendidikan adalah pembentuk moral bangsa.4 

Permasalahan yang terkait dari pemerataan pendidikan salah satunya adalah ketersediaan 

pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau disabilitas. Pada umumnya anak 

yang mengenyam pendidikan di sekolah memiliki kondisi fisik dan kemampuan yang 

normal. Peserta didik tidak mengalami suatu hambatan ataupun kesulitan dalam proses 

belajarnya. Namun hambatan atau kesulitan yang terjadi ketika terdapat peserta didik yang 

harus mendapatkan perhatian khusus. Perbedaan yang demikian sudah seharusnya 

mendapatkan perhatian khusus bukan malah menjadikan adanya diskriminasi terhadap 

peserta didik dalam proses belajarnya di sekolah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyediakan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada penjelasan 

pasal 15 dan pasal 32 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus 

merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 

memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan 

pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan 

Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa (selanjutnya disebut Permendiknas Nomor 70 Tahun 

2009) diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan sekolah inklusi berjalan maksimal. 

Penyelenggaraan sekolah inklusi diharapkan mampu menciptakan kemajuan dalam 

membangun generasi penerus bangsa yang mengalami disabilitas dan mempunyai potensi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 70 tahun 2009 pasal 1 disebutkan pengertian 

pendidikan inklusif  adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

 
4Sujarwo, Arwo. 2017. “Solusi Pemerataan Pendidikan di Seluruh Indonesia” diakses pada 
https://www.kompasiana.com/arwo/58c9dab16ea8346d048b4569/solusi-pemerataan-pendidikan-di-seluruh-
indonesia tanggal 10 Juli  2019 pukul 00.27 

https://www.kompasiana.com/arwo/58c9dab16ea8346d048b4569/solusi-pemerataan-pendidikan-di-seluruh-indonesia
https://www.kompasiana.com/arwo/58c9dab16ea8346d048b4569/solusi-pemerataan-pendidikan-di-seluruh-indonesia
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kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.5 

Dalam perkembangannya pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus telah 

mengalami banyak perubahan yaitu pada awalnya pendidikan peserta didik berkebutuhan 

khusus bersifat terpisah dari masyarakat pada umumnya. Bentuk layanan pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama ini ada tiga lembaga pendidikan 

yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. 

SLB adalah sekolah khusus yang pada awal berdirinya menyelenggarakan pendidikan hanya 

bagi peserta didik dengan jenis kelainan yang sama. Pelaksanaan pendidikan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap peserta didik 

berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatannya. Spesialisasi-spesialisasi itu seperti: SLB-

A untuk sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk 

sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak tunadaksa. SDLB adalah sekolah dasar 

khusus yang menampung berbagai jenis kelainan. Adapun sekolah terpadu adalah sekolah 

reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana 

prasarana pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama bagi seluruh peserta 

didik. 

Pendidikan inklusif memberikan ketersediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Peserta didik berkebutuhan khusus ini 

memerlukan layanan khusus untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam 

dirinya. Tidak hanya merujuk pada kemampuan mental, fisik maupun emosi peserta didik 

berkebutuhan khsusus juga dapat diartikan dengan karakteristik lain, diantaranya adalah 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan 

perilaku, anak berbakat dan anak dengan gangguan kesehatan tertentu. 

Ada beberapa syarat kriteria calon sekolah inklusi diantaranya yaitu kesiapan sekolah 

untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, 

guru, peserta didik, dan orang tua), terdapat peserta didik berkebutuhan khusus di 

lingkungan sekolah, tersedia GPK (Guru Pembimbing Khusus) baik yang berstatus guru 

tetap atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain atau berkesanggupan menyediakan 

guru GPK, komitmen terhadap penuntasan wajib belajar dengan bukti surat pernyataan, 

memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, tersedia sarana penunjang 

 
5Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan 
Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, pasal 1 
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yang dapat diakses oleh semua peserta didik, pihak sekolah telah memperoleh sosialisai 

tentang pendidikan inklusif, dan memenuhi ketentuan prosedur administrasi yang ditetapkan 

pada masing-masing wilayah.6Semua syarat kriteria calon sekolah inklusi tersebut diatur di 

dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dikeluarkan oleh 

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 

berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu peserta didik, identifikasi 

dan assesmen, kurikulum, ketenagaan, sistem pengelolaan kelas, sistem kenaikan kelas dan 

laporan hasil belajar, sarana dan prasarana, manajemen, pendanaan, dan penghargaan dan 

sanksi. 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan perhatian lebih 

kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang diatur di dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

Provinsi Jawa Timur.  Secara filosofis peraturan tersebut mengacu pada pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan social. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2011 dijelaskan tujuan 

dibuatnya program pendidikan inklusif pada pasal 2. Tujuan pertama yaitu pendidikan 

inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang 

memili ki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan kedua yaitu pendidikan inklusif mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif 

bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus7. 

Jumlah PDBK di Jawa Timur pada tahun 2016 yang bersekolah di sekolah inklusi 

sebanyak 10.205 orang dan memiliki lembaga inklusi sejumlah 2.010. Jumlah PDBK yang 

bersekolah di sekolah inklusi dan lembaga inklusi di Jawa Timur meningkat dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2015 PDBK di Jawa Timur sebesar 8.106 orang dan lembaga 

 
6Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011 
7Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi 
Jawa Timur. 
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inklusi sejumlah 1.892. Berikut data jumlah PDBK dan sekolah inklusi negeri/swasta di 

Jawa Timur: 

Tabel IJumlah Sekolah Inklusi dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

yang Bersekolah di Sekolah Inklusi di Jawa Timur 

 LEMBAGA % LEMBAGA SISWA % SISWA 

SD 1.750 87,06% 8.750 85,74% 

SMP 175 8,70% 1.225 12% 

SMA 55 2,73% 110 1,07% 

SMK 30 1,49% 120 1,17% 

JUMLAH 2.010  10.205  

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2017 

Sejalan dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif di Jawa Timur, Gubernur Jawa 

Timur membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Pada penjelasan pasal 3 dan 

pasal 4 pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan sekolah/madrasah dan setiap 

kecamatan sekurang-kurangnya memiliki satu PAUD dan satu sekolah/madrasah untuk 

masing-masing jenjang. 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar 

terhadap PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Perhatian Pemerintah Kota Surabaya 

terhadap pendidikan untuk sekolah inklusif tertuang padaPeraturan Walikota Surabaya 

Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota 

Surabaya. Pada bagian kedua, pasal 76  tentang sistem penerimaan peserta didik baru 

disebutkan jalur inklusif sebagai salah satu jalur untuk menerima peserta didik 

baru.8Kementrian Pendidikan Nasional bekerja sama denga Helen Keller Internasional 

(HKI) Indonesia memberi "Inclusive Education Award" atau penghargaan pendidikan 

inklusif (penyandang ketunaan) 2011. Pemberian penghargaan bagi anak dengan kebutuhan 

khusus yang didukung USAID itu diumumkan pada pembukaan ajang 

 
8Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di 
Kota Surabaya 
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Olimpiade Sains Nasional (OSN)9. Namun sampai saat ini Kota Surabaya belum memiliki 

payung hukum untuk pendidikan inklusif. Payung hukum yang digunakan adalah Pergub 

Jatim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa 

Timur. 

Pada tahun 2017 jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Surabaya pada usia sekolah 

sebanyak  5.735 anak. Adapun jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Surabaya 

sesuai dengan jenjang pendidikan ialah sebagai berikut : 

Tabel IIJumlah Anak Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah di Kota Surabaya 

Usia Jumlah % Jumlah 

6-12 th 2.694 46,94% 

13-15 th 813 14,17% 

16-18 th 2.228 38,84% 

Jumlah 5.735  

Sumber:Data diolah dari Dinas Sosial Kota Surabaya 2017 tentang Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus 

Untuk mengetahui jumlah sekolah inklusi di Kota Surabaya saat ini dari tingkat SD 

sampai SMA/SMK khususnya sekolah negeri maka kami sajikan dengan tabel dibawah ini 

:

 
9Inggried. 2011. “kemdiknas beri penghargaan pendidikan inklusif”. diakses pada: 
https://edukasi.kompas.com/read/2011/09/12/14372362/Kemdiknas.Beri.Penghargaan.Pendidikan.Inklusiftang
gal 25 Juli 2019 pukul 23.51  

https://edukasi.kompas.com/read/2011/09/12/14372362/Kemdiknas.Beri.Penghargaan.Pendidikan.Inklusif
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Tabel IIIJumlah Sekolah Inklusi Negeri dan Sekolah Negeri yang belum Inklusi di 

Kota Surabaya 

No Jenjang 

Sekolah 

Jumlah 

Sekolah 

Negeri 

Jumlah 

Sekolah 

Inklusi 

% 

Sekolah 

Inklusi 

Jumlah 

Sekolah belum 

Inklusi 

% Sekolah 

belum Inklusi 

1 SDN 309 50 16,2% 259 83,8% 

2 SMPN 61 23 37,7% 38 62,3% 

3 SMAN 22 2 9% 20 81% 

4 SMKN 11 2 18% 9 82% 

Jumlah 403 77  326  

Sumber: Data diolah dari profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id 2018 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perhatian pemerintah terhadap 

ketersediaan sekolah inklusif untuk Sekolah Dasar Negeri sebesar 22,5% dari jumlah 

Sekolah Dasar Negeri 302. Untuk SMPN inklusi sebesar 36,5% dari jumlah SMPN 63 

sekolah. Untuk SMAN inklusi sebesar 9% dari jumlah SMAN 22 sekolah. Dan untuk SMKN 

inklusi yaitu sebesar 18% dari total SMKN 11 sekolah. Untuk presentasesekolah inklusi 

terbesar adalah pada jenjang SMPN yaitu sejumlah 23 sekolah, dari 63 Sekolah Menengah 

Pertama Negeri yang ada di Surabaya dengan presentase 36,5%. 

Dalam penelitian ini berfokus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang 

menyelenggarakan pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Penelitian ini hanya terfokus pada 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) masih memiliki banyak keterbatasan, 

penyelenggaraan pendidikan inklusif SMPN di kota Surabaya memiliki keterbatasan 

kurangnya tenaga pendidik dalam memahami karakteristik dan kebutuhan siswa 

berkebutuhan khusus. Sekolah juga mengalami kekurangan tenaga pendidik (GPK) dari 

PLB, selain karena jumlah PDBK yang banyak akan tetapi tidak merata dengan sekolah 

inklusi juga karena melihat variasi bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di 

sekolah menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut apakah sudah 

profesional dalam pelaksanaannya. Sekolah menengah pertama merupakan jenjang sekolah 

yang utamanya mempersiapkan PDBK untuk bisa melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah 

Menengah Atas hingga ke jenjang perguruan tinggi sehingga dengan adanya pendidikan 

inklusi tingkat SMP ini dapat membantu memberikan kesempatan kepada PDBK untuk 

melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Atas hingga ke jenjang perguruan 
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tinggi. Dari kondisi diatas tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya khususnya pada SMP Negeri.  

 Berikut data jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) SMP Negeri 29 

Surabaya: 

Tabel IVJumlah PDBK di SMP Negeri 29 Surabaya 

No. Tahun 

Kelas  

T
o

ta
l 

Ketunaan 

T
o

ta
l 

 

7 8 9 

T
u

n
a

  

G
ra

h
it

a
 

T
u

n
a

  

G
a

n
d

a
 

T
u

n
a

  

R
u

n
g

u
 

A
u

ti
s 

A
d

h
d

 

L
a

m
b

a
t 

 

B
el

a
ja

r
 

K
es

u
li

ta
n

  

B
el

a
ja

r
 

C
p

  

(C
er

eb
ra

l 
 

P
a

ls
y

) 

D
o

w
n

  

S
y

n
d

o
rm

e
 

T
u

n
a

  

D
a

k
sa

 

1 2014 - 2015 19 26 19 64 15 0 7 6 0 27 4 2 1 2 64 

2 2015 - 2016 18 19 26 63 35 0 2 1 0 21 2 0 1 1 63 

3 2016 - 2017 18 18 19 55 13 2 3 2 0 25 6 2 1 1 55 

4 2017 - 2018 19 19 18 56 17 1 2 2 1 28 1 1 1 2 56 

5 2018 - 2019 16 19 18 53 20 0 2 1 1 24 2 1 1 1 53 

6 2019 - 2020 23 16 18 57 26 1 2 2 0 22 2 0 1 1 57 

Sumber: Data diolah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 tentang data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya data tersebut mengalami 

peningkatan yang fluktuatif, terlihat dari jumlah total yang naik turun. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2014-2015 sejumlah 64 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2015-2016 sejumlah 63 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2016-2017 sejumlah 55 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2017-2018 sejumlah 56 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2018-2019 sejumlah 53 siswa. Julah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2019-2020 sejumlah 57 siswa. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri yang pertama kali ditunjuk oleh Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya untuk melaksanakan pendidikan inklusif adalah SMP Negeri 29 Surabaya. 

Program pendidikan inklusif diadakan di SMP Negeri 29 Surabaya ini dilatarbelakangi 

karena ingin mensukseskan program pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 

dan juga memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) 

untuk memperoleh pendidikan yang layak. 



11 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

 

Setelah penunjukan SMP Negeri 29 Surabaya sebagai sekolah inklusif, pada tahun 2011 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya menambah 5 sekolah inklusif tingkat SMP salah satunya 

adalah SMP Negeri 39 Surabaya. Berikut data jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) SMP Negeri 39 Surabaya: 

Tabel VJumlah PDBK di SMP Negeri 39 Surabaya 

No. Tahun 

Kelas  

T
o

ta
l 

Ketunaan 

T
o

ta
l 7 8 9 

T
u

n
a 

G
ra

h
it

a 

T
u

n
a 

G
an

d
a 

T
u

n
a 

 

R
u

n
g

u
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ti
s 
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d

h
d
 

L
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b
at

  

B
el
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K
es

u
li
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B
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C
p

  

(C
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ra

l 
 

P
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) 

D
o

w
n

  

S
y

n
d

o
rm

e 

T
u

n
a 

 

D
ak

sa
 

1 2014 - 2015 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

2 2015 - 2016 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

3 2016 - 2017 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

4 2017 - 2018 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

5 2018 - 2019 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

6 2019 - 2020 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

Sumber: Data diolah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 39 tentang data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwasannya data tersebut mengalami 

peningkatan yang fluktuatif, terlihat dari jumlah total yang naik turun. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2014-2015 sejumlah 44 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2015-2016 sejumlah 42 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2016-2017 sejumlah 42 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2017-2018 sejumlah 48 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2018-2019 sejumlah 46 siswa. Jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran 2019-2020 sejumlah 42 siswa. 

Setelah dinas pendidikan kota Surabaya pertama kali menunjuk SMP Negeri 29 

Surabaya untuk melaksanakan pendidikan inklusif dimana keterbatasan GPK dan fasilitas 

sekolah yang memadai maka pemerintah Surabaya melalui dinas pendidikan kota Surabaya 

menunjuk lima sekolah lainnya, diantaranya SMP Negeri 39. Yang dimana kuota dari GPK 

akan ditambah menjadi 20 GPK serta penambahan fasilitas untuk menunjang kegiatan  

belajar mengajar di sekolah. 
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Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu 

oleh Ika Devy Pramudiana pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Inklusif Untuk ABK Di  Surabaya”. Dalam penelitian tersebut jalannya 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Surabaya, membutuhkan  dukungan  dari  

semua  pihak khususnya peran  orang  tua,  sekolah  khusus, tenaga   ahli,   perguruan   tinggi,   

SLB,   dan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengadakan sekolah 

inklusif untuk ABK di Surabaya dengan membuat peraturan dan memberikan sarana serta 

prasarana untuk penyelenggaraan sekolah inklusif. 

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk 

melakukan pembenahan pada pelaksanaan sekolah inklusi di Surabaya di beberapa bagian, 

yaitu: jumlah sekolah inklusi yang belum merata, standar penilaian berdasarkan IQ yang 

tidak relevan dengan potensi siswa kebutuhan khusus, serta presentase siswa berkebutuhan 

khusus hingga jenjang perguruan tinggi10. Sebagai tambahan untuk mengehadapi era 

industry 4.0, peserta didik berkebutuhan khusus dipersiapkan melalui pendidikan formal 

untuk mampu menggunakan teknologi dengan cerdas serta mampu bersosialisasi dengan 

masyarakat11 

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan judul “implementasi peraturan gubernur 

jawa timur nomor 6 tahun 2011 tentang pendidikan inklusif di kota Surabaya (studi kasus 

pada sekolah menengah pertama negeri di Surabaya)” 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut : 

Bagaimana implementasian kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota 

Surabaya?

 
10Melani, Agustina. 2019. “Sekolah Inklusi Butuh Pembenahan di Surabaya”. Diakses pada : 
https://surabaya.liputan6.com/read/4128083/sekolah-inklusi-butuh-pembenahan-di-surabaya 8 Januari 2020 
pukul 10.49 
11Wijayanto. 2019. “Pentingnya Kembangkan Pendidikan Inklusi di Era 4.0”. Diakses pada: 
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/15/146320/pentingnya-kembangkan-pendidikan-inklusi-di-
era-408 Januari 2020 pukul 10.55 

https://surabaya.liputan6.com/read/4128083/sekolah-inklusi-butuh-pembenahan-di-surabaya
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/15/146320/pentingnya-kembangkan-pendidikan-inklusi-di-era-40
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/15/146320/pentingnya-kembangkan-pendidikan-inklusi-di-era-40
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I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam pengimplementasian 

kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. 

I.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori 

yang telah dipelajari, yang pada akhirnya dapat berguna dalam pengembangan, pemahaman, 

penalaran, serta pengalaman peneliti, juga diharapkan ada guna dan manfaatnya bagi 

pengembangan peneliti administrasi negara dalam bidang kajian kebijakan Pemerintah. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil keputusan 

untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 

pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, terutama untuk Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur yang baru mengalami masa transisi dari kabupaten/kota dalam 

penyelengaraan dan penanganan dalam bidang Pendidikan khususnya sekolah menengah 

pertama (SMP). 

I.5 Kerangka Konseptual 

Dalam penulisan penelitian ini, dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan 

pedoman untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Pedoman tersebut disebut sebagai 

kerangka teori. 
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I.5.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat 

atas azas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.12 Pemilihan suatu kebijakan setidaknya 

harus memenuhi empat butir yakni: 

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat 

2. Terjadi keadilan : by the law, socialjustice, dan peluang prestasi dan kreasi individual 

3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, 

keputusan dan implementasi 

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan 

Ada banyak definisi kebijakan publik, definisi kebijakan publik memiliki makna yang 

berbeda-beda sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut 

pandang masing-masing. Carl Friedrich (1969:79) mengatakan bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) 

dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk 

maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya 

bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. 

Meskipun maksud atau tujuan atau kegiatan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk 

dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, 

merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus 

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam 

beberapa kegiatan pada suatu masalah.13 

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik 

bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu : 

 
12Muhadjir,Noeng. 1993. “Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Reka Sarasin: 
Yogyakarta. Hal.15 
13Agustino,Leo. 2012. “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”. Alfabeta: Bandung. Hal.7 
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1. Policy Demands atau permintaan kebijakan 

Policy demands merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga 

masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya 

masalah yang merekan rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum 

kepada pemerintah dimana pemerintah harus melakukan sesuatu ataupun berupa usulan 

untuk bertindak dalam masalah tertentu. Keinginan publik akan penyelesaian suatu masalah 

yang mendorong lahirnya suatu kebijakan publik yang dibuat untuk memuaskan warga, 

paling tidak sebagian, merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam 

mempelajari pembentukan kebijakan publik. 

2. Policy Decisions atau putusan kebijakan 

Policy decision adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan 

untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah 

keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah 

eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang 

penting. 

3. Policy Statements atau pernyataan kebijakan 

Policy statements adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik 

yang telah ditetapkan. Yang termasuk policy statements atau pernyataan kebijakan adalah 

ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat 

pengadilan, dan sebagainya. Juga yang termasuk dalam policy statements atau pernyataan 

kebijakan seperti pada pernyataan dan pidato-pidato yang dilakukan oleh pejabat publik 

yang menandakan maksud dan tujuan dari pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk 

mewujudkannya. Pernyataan kebijakan kadang-kadang dapat membingungkan, hal ini dapat 

dilihat dalam konflik yang timbul dalam mengartikan suatu ketetapan politik. 

4. Policy Output atau hasil kebijakan 

Policy outuput adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik atau sesuatu yang 

sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara  
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singkat dapat dikatakan bahwa output kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah. Hal ini 

dapat dibedakan dengan apa yang akan dikerjakan pemerintah. 

5. Policy Outcomes atau akibat dari kebijakan 

Policy outcomes adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang 

diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak 

dikerjakan oleh pemerintah. 

Definisi kebijakan publik dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (Permenpan) Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedodam Umum Formulasi, 

Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam peraturan menteri tersebut, disebutkan bahwa 

kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan 

untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk 

mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. 

Disebutkan juga bahwa kebijakan publik mempunyai dua bentuk yaitu, peraturan berupa 

dokumen yang formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. 

Menurut Subarsono, kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 

Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik 

juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik 

adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu 

sendiri.14 

Kebijakan publik disebut sebagai hukum dalam arti luas  menjadi sesuatu yang mengikat 

dan memaksa. Undang-Undang Dasar 1994 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 

ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesepakatan nasional 

tersebut diperkuat dalam penjelasan UUD 1945 pada Sistem Pemerintahan Negara yang 

menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (Machsstaat). Kesepakatan awal adalah bahwa negara diselenggarakan 

atas dasar hukum-hukum yang disepakati bersama. Dalam bentuk yang luas, hukum itu 

adalah kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi, yaitu sejak di tingkat tertinggi yaitu 

konstitusi (UUD 1945), ketetapan MPR, Peraturan 

 
14Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal.3 
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Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 

Menteri, Keputusan Pimpinan Dinas, dan seterusnya, bahkan hingga peraturan di tingkat 

Rukun Tetangga (RT). Kebijakan publik sebagai sebuah hukum berfungsi untuk memastikan 

setiap warga untuk memperoleh apa yang menjadi haknya.  

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan 

pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang 

dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai. Dapat 

dilihat juga bahwa sebuah kebijakan publik selalu memiliki tujuan dan praktik-praktik 

kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Apabila dikaitkan dengan konteks 

penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan untuk mengadakan 

pendidikan yang layak dan memadai tanpa adanya kesenjangan atau diskriminasi bagi para 

penyandang disabilitas usia sekolah atau Peserta Didik. Berkebutuan Khusus (PDBK), dan 

diwujudkan melalui praktik-praktik kebijakan yaitu pelaksanaan layanan Pendidikan 

Inklusif dan pengadaan fasilitas-fasilitas Sekolah Inklusif tingkat SMP Negeri di Kota 

Surabaya yaitu SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya. Pendidikan Inklusif ini telah 

diatur di dalam produk hukum berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. 

I.5.2 Implementasi Kebijakan Publik 

I.5.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini 

menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di 

lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah 

direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai 

keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat 

pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan 

dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah 

keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi.15 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk 

suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan 

 
15Indiahono, Dwiyanto.2009. “Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys”.Yogyakarta: Gava Media. 
Hal.143 
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publik diwujudkan sebagai “outcomes” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu 

kebijakan publik disebut “policy delivery system” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan 

publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang 

dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang dikehendaki. 

Dengan demikian kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak berupa 

pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana 

(sebagaimana dilihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara) diterjemahkan ke dalam 

program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam 

kebijakan tersebut.16 

Menurut Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa peran penting dari analisis 

implementasi kebijakan adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.17 

Mazmanian dan Sabatier juga mengatakan bahwa implementasi kebijaksanaan adalah 

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian.18 

Sabatier dan Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan mewujudkan suatu 

keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum bisa berbentuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll dalam bentuk program-program kerja yang 

merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang 

 
16Wahab, Solichin Abdul. 2001. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”. Malang: UMM Press. Hal.159 
17Wahab, Solichin Abdul.2008. “Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”. 
Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal.81 
18Ibid, hal.65 
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kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan 

perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.19 

Menurut pandangan George C. Edwards III implementasi kebijakan adalah krusial bagi 

public administration dan public policy. Implementasi kebijaan adalah tahap pembuatan 

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.20 

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan 

sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun 

kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, sementara suatu kebijakan yang cemerlang 

mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan 

dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

I.5.2.2 Pendekatan dan Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Terdapat berbagai pendekatan atau model dari implementasi kebijakan publik yaitu: 

I.5.2.2.1 Pendekatan Rasional Top-Down 

Pendekatan ini bersifat top-down yang mengasumsikan bahwa apa yang sudah 

diputuskan (policy) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol 

administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak. Ciri dari pendekatan ini 

adalah memandang proses pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung 

secara rasional dan implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih tersebut 

dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan tersebut. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses administrasi yang terpisah dari 

penentuan kebijakan (yang bersifat politik). Dengan demikian implementasi sebagai proses 

interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai 

dampak yang diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi 

membangun mata rantai hubungan sebab-akibat agar kebijakan bisa berdampak.21

 
19Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. ”Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”.Surabaya: PT Revka Petra 
Media. Hal.49 
20Winarno, Budi. 2007. “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”. Jakarta:Media Pressindo. Hal.174 
21Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Op.cit, Hal. 154 
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a. Jeffrey Pressman & Aaron Wildavsky: Defisit Implementasi (1973) 

Pressman dan Wildavsky dalam tulisan mereka yang berjudul Implementation (1973) 

menyatakan sejauhmana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara 

berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. 

Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan 

kemungkinan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis.22 

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky mengatakan bahwa pembuat kebijakan mestinya 

tidak menjanjikan apa-apa yang tidak dapat mereka penuhi, karena implementasi kebijakan 

membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down serta sumberdaya yang dapat 

menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika sistem tidak mengijinkan kondisi seperti itu, 

maka sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam 

proses implementasi (Parsons:466).23 

b. Donald Van Meter & Carl Van Horn: Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan 

(1975) 

 

Model yang ditawarkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn adalah sebuah model 

proses implementasi. Model yang mereka kembangkan bertumpu pada tiga pilar, yaitu: 

1. Teori Organisasi, khususnya tentang perubahan organisasi, baik yang dipengaruhi oleh 

karya Max Weber, Amitai Etzioni. 

2. Studi-studi tentang dampak Kebijakan Publik, terutama kebijakan yang bersifat hukum. 

3. Berbagai studi tentang hubungan inter-organisasi, termasuk hasil studi Pressman & 

Wildavsky.24 

Menurut mereka tipe kebiajakan akan memerlukan karakteristik proses, struktur dan 

hubungan antar berbagai faktor yang berbeda-beda pula dalam implementasinya. Donal Van 

Meter dan Carl Van Horn mengklarifikasikan kebijakan berdasarkan 2 karakteristik pokok, 

yaitu: 

 
22Ibid, Hal.155 
23Ibid, Hal.157 
24bid, Hal.159 
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1. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut. Karena semakin besar 

perubahan yang diharapkan akan berdampak pula pada perubahan organisasional 

pelaksananya. 

2. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.25 

Dari karakteristik tersebut, mereka kemudian mengkategorikan kebijakan ke dalam 4 

tipe yang masing-masing dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, sebagai 

berikut: 

1. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan kecil dengan konsensus kecil diantara para 

pelaksananya 

2. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar diantara para 

pelaksananya. 

3. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus kecil, dan  

4. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar.26 

Kebijakan dengan perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit (incremental) 

biasanya akan mendapat banyak dukungan, atau sebaliknya jika kebijakan menghendaki 

perubahan yang radikal maka pertentangan antar aktor juga akan tinggi sehingga akan 

menghambat implementasi. Oleh karenanya jika menginginkan kebijakan 

terimplementasi dengan baik, maka sebaiknya dengan perubahan marginal yang terjadi 

secara incremental.27 

Penerimaan atau consensus atas tujuan kebijakan dianggap penting karena para 

implementor yang akan menentukan berhasil tidaknya kebijakan mencapai tujuannya, untuk 

itu mereka menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses pembuatan 

kebijakan dengan mengutip Gross dkk sebagai berikut: 

1. Partisipasi akan mengangkat semangat para staf implementor yang sangat dibutuhkan 

dalam proses implementasi 

2. Partisipasi akan meningkatkan komitmen, yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

perubahan  

 
25Ibid, Hal.160 
26Ibid, Hal.161 
27Ibid, Hal.162 
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3. Partisipasi akan memperjelas inti dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada para 

implementor
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4. Partisipasi akan mengurangi resistensi para implementor28 

Meski model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya 

partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka 

terkategori pendekatan top-down, sebab dalam bukunya mereka mengatakan bahwa standar 

dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan 

interorganisasional, atau dengan perkataan lain, yang terpenting adalah para implementor 

memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, buka turut menentukan 

tujuan dan standar tersebut.29 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada 6 (enam) variabel (atau 

kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi.

 
28Ibid, Hal.164 
29Ibid, Hal. 165 
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Gambar I.1Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: D.S Van Meter dan Van Horn (2008:80) 

Dalam bagan diatas, terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan antara 

kebijakan dengan prestasi kerja, yaitu: 

 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Dalam implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan merupakam gambaran ke 

arah mana kebijakan ini nantinya akan membawa perubahan dalam masyarakat. Menurut 

Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial 

dalam analisis implementasi kebijakan.30 

Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu,

 
30Winarno, Budi. 2007. Op.cit, Hal.156 
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 ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan 

mudah dalam beberapa kasus. 

2. Sumber-sumber Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn menerangkan, disamping ukuran-ukuran dasar dan 

sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan 

adalah sumber-sumber yang tersedia.31 Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup 

dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi 

yang efektif. 

3. Komunitas antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Menurut Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi yang berhasil 

sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga.32 Hal ini 

sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar kepada para pejabat tinggi untuk 

mendorong pelaksana bertindak dalam suatu acara yang konsisten dengan ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan kegiatan. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai 

kekuasaan personil yang diukur dari: rekruitmen dan seleksi, penugasan dan relokasi, 

kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. 

4. Karakteristik Badan Pelaksana 

Menurut Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin 

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 

a. kompetisi dan ukuran staf suatu badan 

b. tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses 

dalam badan-badan pelaksana 

c. sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota 

legislatif dan eksekutif) 

d. vitalisasi suatu organisasi 

 
31Ibid, Hal.158 
32Ibid, Hal.159-160 
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e. tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja 

komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara 

relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
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f. kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana 

keputusan”. 

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik33 

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan 

pusat perhatian yang besar. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi 

keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter 

dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap 

pencapaian badan-badan pelaksana.34 

6. Kecenderungan Pelaksana (implementor)    

Menurut Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang 

dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi 

dimana kebijakan tersebut dihasilkan.35 Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana 

terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan 

tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan 

tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi 

pendorong bagi implementai kebijakan yang berhasil. 

a. Eugene Bardach: The Implementation Game 

Eugene Bardach menyatakan bahwa proses politik dalam suatu policy tidak berhenti 

hanya pada saat penyusunannya, tapi juga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Sebuah implementasi adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan 

manuver di dalam kondisi ketidak-pastian oleh orang-orang dan kelompok-kelompok guna 

memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini terjadi karena kontrol rasional 

organisasi tidak tidak dapat berjalan dengan sendirinya pada kebijakan yang dijalankan oleh 

berbagai aktor dan institusi, atau dengan kata lain, proces implementasi itu sudah 

 
33Ibid, Hal.163 
34Ibid, Hal.164 
35Ibid, Hal.165 
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dengan sendirinya berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kekuasaan di antara 

para aktor pelaksananya.36 

Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak buruk permainan politik tersebut yang 

pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama 

dari sebuah kebijakan, maka pembuat kebijakan  harus memberikan perhatian ekstra pada 2 

hal, yaitu: 

1. Penulisan skenario implementasi (scenario writing). Artinya pembuat policy harus 

memperkirakan bagaimana skenario proses implementasinya berikut syarat-syarat yang 

dibutuhkan agar policy tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (tujuan dan sasaran 

yang jelas, komunikasi, siapa pelaksanaannya, koordinasi antar pelaksana, sumberdaya 

yang cukup, dll) 

2. Fixing the Game. Artinya politisi (the Top) yang berkepentingan dengan pencapaian 

tujuan sebagaimana yang tertuang dalam policy, harus mengikuti keseluruhan jalannya 

implementasi dan segera memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

diantara para implementor (jika perlu dengan tawar-menawar, persuasi, manuver, dll).37 

 

b. Christoper Hood (1978) 

Hood dalam bukunya Limit to Administration menyarankan lima syarat (yang 

merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi bisa berlangsung sempurna: 

1. Implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, denga 

garis komando yang jelas. 

2. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas. 

3. Orang-orangnya dapat dipastikan akan melaksana apa yang diminta. 

4. Harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi. 

5. Tidak ada tekanan waktu.38 

 
36Triana, Rochyati Wahyuni. 2007. Op.cit, Hal.171 
37Ibid, Hal.172 
38Ibid, Hal.175 
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Tentunya akan sangat sulit memenuhi kriteria-kriteria tersebut agar sebuah kebijakan 

terimplementasikan dengan sempurna, terlebih karena beberapa kebijakan justru tidak harus 

dilaksanakan dengan aturan seperti di atas jika ingin berhasil. 

 

c. Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn: Implementasi yang Sempurna (1978) 

Dalam bukunya yang berjudul Policy Analysis for The Real World (1984) Hogwood dan 

Gun memberikan proposisi-proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi 

para pembuat kebijakan, sebagai berikut: 

1. Situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar 

bagi proses implementasi 

2. Tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program 

3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan, 

termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahap implementasi 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid 

5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada 

hubungan antara (intervening variable) 

6. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga 

lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnya, hendaknya hubungan 

kebergantungan antar lembaga tersebut sangat minim 

7. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai 

dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi 

8. Dalan rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk 

menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang 

terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna 

9. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat 

dalam program 
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10. Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna.39 

Menurut Hogwood & Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah 

mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-kondisi 

sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat terpenuhi, meski juga menyadari bahwa 

kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata. Namun mereka memandang bahwa 

proposisi-proposisi tersebut adalah syarat normative yang harus diupayakan agar 

implementasi berjalan menuju sempurna.40 

d. George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi 

Implementasi menurut Edwards diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan 

yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Yang termasuk 

aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, 

pengangkatan dan pemecatan karyawan, negoisasi dan lain-lain.41 

Gambar I.2Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 

 

 

 

 

 

 

Sumber:George C.Edward III dikutip Winarno (2007:208) 

Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh G eorge C. Edward III 

menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

 
39Ibid, Hal.178-182 
40Ibid, Hal.183 
41Ibid, Hal.186 
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implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi. 
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1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan 

baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para 

kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat 

disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan 

dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran 

atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang 

memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya 

manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal 

investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam 

implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, 

kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber 

daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan 

finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. 

3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor 

kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, 

komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan 

senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. 

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah 

digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya 

semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap 

yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan 

anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor 

dan program/kebijakan. 

4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama 

adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi 

program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang 

dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik 
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mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami 

oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan 

struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang 

berbelit,panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin 

adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan 

hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari 

“virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.42 

 

e. Marilee S. Grindle: Content of Policy & Context of Implementation (1980) 

Grindle dalam bukunya yang berjudul Politics and Policy Implementation in The Third 

Word (1980), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebiajakan 

tergantung pada content (isi) dan contextnya, dan tingkat keberhasilannya tergantung pada 

kondisi 3 komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen 

ini menyebabkan program nasional menghasilkan variasi outputs dan outcomes yang 

berbeda di daerah. Ketiga komponen itu adalah: 

1. Contents of policy messages 

a. Ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan 

b. Adanya sanksi 

c. Tingkat masalah kesukaran kebijakan 

2. Kredibilitas pesan kebijakan 

a. Kejelasan pesan kebijakan 

b. Konsistensi kebijakan 

c. Frekuensi pengulangan kebijakan 

d. Penerimaan pesan 

3. Bentuk kebijakan 

a. Efficacy of the policy 

b. Partisipasi masyarakat 

c. Tipe kebijakan43 

 
42Indiahono, Dwiyanto. 2009. Op.cit, Hal.31 
43Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Op.cit, Hal.199 
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Selain itu Grindle juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh 

konten (isi) program/policy dan konteks implementasinya, sebagai berikut: 
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1. Content of Policy (Isi Kebijakan) 

Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program 

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak maka 

implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi 

yang kepentingannya dirugikan. 

 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih 

mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok 

sasaran  atau masyarakat. 

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan 

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut 

biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan.  

d. Kedudukan pengambil keputusan 

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan akan semakin 

sulit pula implementasinya. 

e. Pelaksana program 

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang 

dibutuhkan oleh kebiajakn, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.  

f. Sumber daya yang disediakan 

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini 

berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll. 
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2. Context of Implementation (Konteks Implementasi) 

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut 

Grindle adalah sebagai berikut: 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat 

keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya.  

b. Karakteristik lembaga penguasa 

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-

kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa 

mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau 

lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan 

penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya 

(otoriter/demokratis dsb). 

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana 

Implementor harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok 

sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan 

dari kelompok sasaran.44 

 
44Ibid, Hal.200-207 



33 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

Gambar I.3 Implementasi Sebuah Proses Administrasi dan Politik Marilee S. 

Grindle 
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 mempertimbangkan konteks lingkungan dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut 

dilaksanakan, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.45 

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards karena dalam mengkaji 

implementasi kebijakan, Edward mengajukan dua pertanyaan yaitu prakondisi-prakondisi 

apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-

hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?46 Untuk menjawab dua 

pertanyaan penting ini maka ada empat faktor-faktor atau variabel-variabel yang 

dikemukakan oleh Edward dalam menentukan keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini meneliti bagaimana 

implementasi yang dilakukan implementors demi kelancaran suatu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Demi kelancaran kebijakan tersebut maka dari itu dapat dilihat 

dari empat faktor-faktor apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat agar suatu 

implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berdasarkan uraian 

diatas penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi 

Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. 

1.5.2.2.2 Kebijakan Afirmatif 

Sebuah kebijakan afirmatif terlahir dari tindakan afirmatif. Program afirmatif merupakan 

respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi 

yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk 

diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan afirmatif action ini pada 

dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam 

mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok., tindakan afirmatif yang dimaksud yaitu 

perlakuan khusus yang diberikan kepada suatu kelompok atau golongan khusus. Perlakuan 

khusus tersebut diperlukan supaya posisi suatu kelompok atau golongan menjadi setara. 

Posisi setara dapat berupa pemberian fasilitas untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, 

dan akses terhadap keadilan dalam pembuatan kebijakan sehingga suatu kelompok atau 

golongan bukan hanya mengetahui kebijakan tersebut tetapi juga tidak dirugikan dengan 

dibuat kebijakan tersebut, bahkan diuntungkan. Tindakan afirmatif yang digunakan 

 
45Ibid, Hal.209 
46Winarno, Budi. 2012. “Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus”.Yogyakarta: Caps.Hal.77  
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mengadaptasi konsep yang dikemukakan Ratna Kapur, profesor hukum asal India. Kapur 

menganalogikan pendekatan ini dengan tercapainya keadilan 
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dalam suatu masyarakat apabila kaum cacat memperoleh fasilitas tertentu seperti parkir 

khusus, toilet khusus supaya mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagai anggota 

masyarakat dengan baik. Perlakuan khusus tersebut bukanlah suatu diskriminasi atau 

keistimewaan melainkan penghargaan karena keunikan dan perbedaan yang ada47.  

Secara teoritis, ditemukan beberapa pandangan dan pemahaman tentang tindakan 

afirmatif Marquita Sykes mendefenisikan “the set of public policies and initiatives designed 

to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or 

national origin, is under attack.”48Sementara itu, menurut Stanford Encyclopedia Of 

Philosophy “Affirmative action” means positive steps taken to increase the representation 

of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they 

have been historically excluded. Whenthose steps involve preferential selection—selection 

on the basis of race, gender,or ethnicity—affirmative action generates intense 

controversy49” 

I.5.3 Pendidikan Inklusif 

I.5.3.1 Pengertian Pendidikan Inklusif 

Pendidikan adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, perbuatan, cara 

mendidik.50 Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha 

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan 

kebudayaan.51 

Secara etimologi berasal dari bahasa inggris “inclusion” yang berarti terbuka. Banyak 

sekali interpretasi mengenai konsep pendidikan inklusi ini, Ada sebagian orang yang 

mengartikannya sebagai mainstreaming, ada juga yang mengartikan sebagai full inclusion 

 
47Kapur, Ratna dan Brenda Cossman. 1996. Feminist Engagement with Law in India. New Delhi: Vedam Books. 
hal. 16-19 
48Sykes, Marquita. The Origins of Affirmative Action. Diakses pada 23 Okt 2019: 
http://www.thenewcom.com/pdf/Origins_of_Affirmative_Action.pdf 11.00 
49Anonim. 2001. Affirmative Action. Diakses pada 23 Okt 2019: https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-
action/ pukul 11.30 
50Departemen Pendidikan & Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.Hal.204 
51Hasan, Fuad. 1996. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.2 

http://www.thenewcom.com/pdf/Origins_of_Affirmative_Action.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
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yang berarti menghapus sekolah khusus. Namun demikian pengertian pendidikan inklusif 

pada umumnya adalah penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang   
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mengalami hambatan baik fisik maupun psikis atau dalam arti lebih luas yaitu keterlibatan 

yang sebenarnya dari tiap anak dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi yang ada di 

sekolah tanpa membeda-bedakan latar belakang.52 

Jadi pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak 

berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-

teman seusianya. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang 

mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima 

anak berkebutuhan khusu untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. 

Keberadaan pendidikan inklusi bukan saja penting untuk menampung anak yang 

berkebutuhan khsuus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan 

untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi 

pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan.53 

Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak yang 

berkelainan (penyandang hambatan/penyandang cacat) ke dalam program sekolah. Konsep 

inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang 

memiliki hambatan tersebut ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial lain yang 

ada di sekolah, sama dengan anak-anak yang tidak memiliki hambatan.54 

Daniel P. Hallahan juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pendidikan 

inklusif. Menurutnya, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan semua 

peserta didik berkebutuhan khusus di dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam 

pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik 

berkebutuhan khsusus tersebut.55 Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan 

inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, 

guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

sehingga dibutuhkan tenaga guru yang memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya 

perbedaan peserta didik. 

 
52Permendiknas, No.41 th.2007, Tentang Standar Proses.Hal.46 
53Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. “Pendidikan Inklusif”. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.Hal.26-27 
54Smith, J. David. 2006. “Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua”. Bandung: Nuansa. Hal.45 
55Halahan, Daniel P dkk. 2009. “Exceptional Learners: An Introduction to Special Education (Cetakan ke-10)”. 
Boston: Pearson Ed.Inc. Hal.53. 
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Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan, dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran 

dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.56 

Beberapa definisi yang ada diatas memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai 

subyek pendidikan inklusif itu sendiri. Definisi yang diberikan Permendiknas Nomor 70 

Tahun 2009 ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan 

kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan atau kebutuhan 

khusus, dan memiliki kecerdasan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan di semua 

jenjang. Dengan demikian, pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini 

memisah-misahkan peserta didik tanpa kebutuhan khusus (normal) ke dalam sekolah 

reguler, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan bakat istimewa ke dalam 

sekolah/kelas akselerasi, dan peserta didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa.57 

Rumusan mengenai pendidikan inklusif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Luar 

Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan 

inklusif menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang 

mensyaratkan anak dengan kebutuhan khusus agar belajar di sekolah-sekolah terdekat di 

kelas bisa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini 

menyediakan program pendidikan yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan setiap murid, dengan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru 

agar anak-anak berhasil.58 

 
56Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik 
yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 
57Fuadi, Kamal. 2011. “Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta”. Skripsi. Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah. 
58Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011, hal.4 
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Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum menyatakan bahwa 

pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan 

semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik penyandang 

disabilitas. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa 

dibeda-bedakan satu sama lain. 

I.5.3.2 Model Pendidikan Inklusif 

Model adalah contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.59 

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem 

atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi.60 Jadi model adalah 

bentuk dari suatu konsep yang akan dihasilkan sesuai dengan keinginan. 

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. Pertama yaitu model inklusi 

penuh (full inclusion), model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk 

menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial 

(partial inclusion). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus 

dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam 

kelas-kelas pull out dengan bantuan guru pembimbing khusus.61 

Model lain misalnya dikemukakan oleh Brent Hardin dan Marie Hardin. Brent dan Maria 

mengemukakan model pendidikan inklusif yang mereka sebut inklusif terbalik (reverse 

inclusive). Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi 

peserta didik berkebutuhan khusus.62 Model ini berkebalikan dengan model yang pada 

umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi 

peserta didik normal.  

Model inklusif terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model 

ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah 

yang lebih banyak dari peserta didik normal. Dengan pengandaian demikian seolah sekolah 

untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk 

 
59Qodratilah, Meity Taqdir. 2011. “Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar”.Jakarta: Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa. Hal.326. 
60http://id.wikipedia.org/wiki/Model. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019  
61http://repository.iainpekalongan.ac.id/704/8/11.%20BAB%20II.pdf Diakses pada tanggal 26 Juli 2019 
62Hardin, Brent dan Maria Hardin, “Into the Mainstream: Practical Strategies for Teaching in Inclusive 
Environments”, dalam Kathleen M. Cauley (ed.), Educational Psychology, (New York: McGraw-Hill/Dushkin, 
2004), Hal.46-48. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Model
http://repository.iainpekalongan.ac.id/704/8/11.%20BAB%20II.pdf
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peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusif seperti apapun 

tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar 

pendidikan inklusif. 

Model pendidikan inklusif yang diselenggarkan pemerintah Indonesia yaitu model 

pendidikan inklusif moderat.63Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu pendidikan 

inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Model moderat ini dikenal 

dengan model mainstreaming. Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang 

memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) 

dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas 

reguler hanya untuk beberapa waktu saja.64 Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi 

dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan 

inklusif lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusi sama dengan 

mainstreaming. Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan 

berbagai model sebagai berikut: 

1. Kelas Reguler Penuh 

Model kelas reguler penuh yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) 

sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 

2. Kelas Reguler dengan Cluster 

Cara ini berbeda dengan model yang pertama, yaitu anak berkelainan belajar bersama 

anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus 

3. Kelas Reguler dengan Pull Out 

Anak berkebutuhan khusus dalam model ini, belajar bersama anak lain (normal) di 

kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang 

sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 

 
63Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011. Hal.8-9 
64Schulz, Jane B. 1991. “Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers”.Boston: Allyn and 
Bacon. hal. 20-21. Lihat juga Ensiklopedi Online Wikipedia “Mainstreaming” 
dari http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstreaming_%28education%29,Diakses 26 Juli 2019 pukul 01.00 WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstreaming_%28education%29,Diakses
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4. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out 

Yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler 

dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke 

ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. 

5. Kelas khusus dengan Berbagai Pengintegrasian 

Cara atau model ini adalah dengan mengelompokkan anak berkebutuhan khusus 

belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat 

belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler. 

6. Kelas Khusus Penuh di Sekolah Reguler 

Yang dimaksud model kelas khusus penuh di sekolah reguler adalah anak 

berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.65 

Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan 

semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya 

(inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus 

atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak 

berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada 

di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi 

kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat 

disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit). 

I.5.3.3 Komponen Pendidikan Inklusif 

Karena terdapat perbedaan dalam konsep dan model pendidikan, maka dalam pendidikan 

inklusif terdapat beberapa komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam sekolah inklusif, 

yaitu: 

1. Peserta Didik 

2. Identifikasi Peserta Didik 

3. Kurikulum 

4. Ketenaga Kerjaan 

5. Sistem Pengelolaan Kelas 

6. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar  

 
65Agustyawati dan Solicha. 2009. “Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”. Jakarta: Lembaga 
Penelitian UIN Jakarta. Hal.100 
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7. Sarana dan Prasarana 

8. Manajemen 

9. Pendanaan  

10. Penghargaan dan Sanksi66 

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu 

mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada 

pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan 

reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di 

sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam penerimaan dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) 

dilakukan proses identifikasi dan asesmen. Untuk bisa melakukan identifikasi dengan baik, 

seorang guru harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang 

karakteristik atau ciri-ciri setiap jenis peserta berkebutuhan khusus. Proses identifikasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan instrumen atau identifikasi. Proses identifikasi dapat 

dilakukan orang tua, masyarakat, pihak sekolah, dan tenaga profesional. Sedangkan asesmen 

dapat dilakukan dalam bentuk formal maupun nonforma melalui wawancara, 

observasi/pengamatan, dan tes formal/informasl. Asesmen bisa dilakukan oleh guru 

kelas/mata pelajaran, GPK, dan melibatkan tenaga profesional. Asesmen diperlukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk 

membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.67 

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah 

ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan 

inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Pemerintah 

menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan 

inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.68 

 
66Pedoman Umum Pendidikan Inklusif 2011 
67Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur 2014. Hal. 16-18 
68Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif 
bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7. 
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Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari model kurikulum reguler, model 

kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum Program Pembelajaran
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 Individual (PPI). Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta 

didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan 

lainnya di dalam kelas yang sama. Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu 

kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun 

pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik 

berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang 

memiliki PPI. Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI 

yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan 

khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.69 

Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. 

Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas 

berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan noninklusif. Perbedaan yang terdapat 

pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan 

lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan 

kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan 

pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru 

kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan 

antara lain meliputi: (1)Inventarisasi pegawai, (2)Pengusulan formasi pegawai, 

(3)Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, (4)Mengatur 

usaha kesejahteraan, (5)Mengatur pembagian tugas.70 

Pada sistem pengelolaan kelas dalam pengaturan kelas inklusif memperhatikan: 

1. Penentuan tata tertib/peraturan kelas yang tidak diskriminatif 

2. Pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

berinteraksi dengan peserta didik pada umumnya dan yang mampu memberi 

pengaruh positif (tutor sebaya) 

3. Pengelolaan lingkungan belajar, dengan mengupayakan suasana yang tenang serta 

mengurangi stimulasi gangguan (visual: pengaturan pencahayaan yang optimal bagi 

 
69Direktorat Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2011. Hal.19 
70Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan 
Tanpa Diskriminasi.Hal. 8 
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peserta didik terutama low vision, dan auditori: ruang yang kedap suara bagi peserta 

didik tuna rungu) 
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4. Penyediaan media belajar yang menstimulasi kerja sama dan bukan kompetitif, yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

5. Pengaturan tempat duduk peserta berkebutuhan khusus yang memperhatikan 

kebutuhan khusus peserta didik dan pengembangan potensinya dengan optimal. 

Misalnya: 

a. Peserta didik tuna netra duduk di dekat pintu dan baris terdepan 

b. Peserta didik tuna rungu duduk di baris depan agar mudah membaca 

keterarah-wajahan (komunikasi total) 

c. Peserta didik tuna daksa duduk di baris pinggir dekat pintu agar memudahkan 

aksesibilitas 

6. Mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Misalnya 

peserta didik tunanetra dapat merekam proses pembelajaran yang diberikan oleh 

guru.71 

Sistem kenaikan kelas  terdiri dari peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum 

Standar Nasional, dan di atas standar nasional, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada 

kriteria ketuntasan belajar peserta didik, dan peserta didik yang menggunakan jenis 

kurikulum akomodatif di bawah standar nasional sistem kenaikan kelasnya di dasarkan pada 

usia kronologis. Sedangkan laporan hasil belajar di sekolah inklusif berupa angka-angka 

disertai narasi penguasaan materi.72 

Manajemen sarana-prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengkordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan 

penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada 

kegiatan belajar mengajar. Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen 

keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif 

dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta 

merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan 

sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi 

berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan. 

 
71 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur. 2011. Hal.19 
72Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2011. Hal.30 
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Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, 

yang antara lain untuk keperluan kegiatan identifikasi input siswa, modifikasi kurikulum, 

insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana-prasarana, pemberdayaan 

peran serta masyarakat, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.73 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Stake holder pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan 

dalam rangka memajukan pendidikan. Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana 

pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan, maka keterlibatan 

masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar 

mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain 

dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang 

telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga 

masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.  

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan 

sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam 

rangka upaya memajukan pendidikan di daerah. Dalam pendidikan inklusif terdapat 

komponen manajemen pendidikan inklusif. Manajemen layanan khusus ini mencakup 

manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan dan 

lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami ke-PLB-an, 

untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini.74 

Komponen yang terakhir adalah penghargaan dan sanksi. Penghargaan diberikan oleh 

pemerintah kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki 

komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif berupa 

inclusive award. Kemudian sanksi diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara 

pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatu di dalam Permen 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan iInklusif Bagi Peserta Didik

 
73Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan 
Tanpa Diskriminasi.Hal. 8 
74Ibid, Hal. 9 



45 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, diberi 

sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.75 

I.5.4 Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP Negeri di Kota 

Surabaya 

Berdasarkan pendekatan dan teori-teori implementasi publik dari para pakar diatas, 

penulis menggunakan pendekatan top-down menurut George C. Edward III. Menurut 

George C. Edward III implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan 

pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya yang berada diantara tahapan 

penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh 

kebijakan pendidikan inklusif tersebut (output, outcome). Yang termasuk aktivitas 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya menurut 

Edward adalah perencanaan, pendanaan, dan pengorganisasian. Penulis juga menyimpulkan 

terdapat empat aspek yang berpengaruh terhadap jalannya implementasi pada suatu 

kebijakan menurutGeorge C. Edwards III yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, 

disposisi atau kecenderungan implementor, dan struktur birokrasi. 

I.5.4.1 Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 

yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 

kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama 

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. Menurut George C. Edwards III, “persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan 

yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa 

yang mereka harus lakukan.”76 Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus 

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah 

itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti 

dengan cermat oleh para pelaksana. 

 
75 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2011. Hal.32 
76Winarno, Budi. 2007. Op.cit, Hal.175 
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Terdapat tiga dimensi dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu: 

I.5.4.1.1 Tranmisi Informasi 

Dimensi transmisi diukur dengan indikator: 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku implementor utama menyampaikan kepada 

pihak sekolah yaitu SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya selaku sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kelompok sasaran yaitu peserta didik 

berkebutuhan khusus (PDBK) dan orang tua tentang prosedur penyelenggaraan pendidikan 

inklusif.  

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya 

disampaikan kepada para pelaksana (implementors) kebijakan, tetapi juga disampaikan 

kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik.77 

I.5.4.1.2 Kejelasan Informasi 

Dimensi kejelasan diukur dengan indikator: 

Pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan informasi tentang prosedur 

penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada implementor yaitu SMPN 29 Surabaya dan 

SMPN 39 Surabaya selaku sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan 

jelas dan tidak membingungkan. 

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan seperti yang diinginkan, maka kebijakan 

tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas. Karena seringkali terjadi instruksi-instruksi 

yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana 

sesuatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan yang 

berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang 

salah atau bertentangan dengan makna pesan awal.78 

 
77Widodo, Joko. 2007. “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”. Malang: 
Bayu Media. Hal. 97 
78Winarno, Budi. 2007. Op.cit, Hal.177 
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I.5.4.1.3 Konsistensi 

Dimensi konsistensi diukur dengan indikator:  

Pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan perintah kepada implementor yaitu 

SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya selaku sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusif harus konsisten dan jelas terkait implementasi kebijakan pendidikan 

inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. 

Jika suatu implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah 

pelaksana harus konsisten dan jelas.79 

I.5.4.2 Ketersediaan Sumber Daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan jelas dan konsisten, tetapi bila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-

fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan 

pelayanan-pelayanan publik.80 Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, 

yaitu: 

I.5.4.2.1 Staf/Personil 

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf.81 Dimensi staf 

atau personil diukur dengan indikator: 

Kecukupan jumlah personil pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 29 

Surabaya dan SMPN 39 Surabaya selaku sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif 

Menurut Edward III (1980: 53) Sumber daya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan 

cakap (keahlian).82 

 
79Ibid, Hal.177 
80Ibid, Hal.181 
81Ibid, hal.181 
82Widodo, Joko.2007. Op.cit, Hal.98 
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I.5.4.2.2 Informasi 

Dimensi informasi diukur dengan indikator: 

Kecukupan informasi tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan pendidikan 

inklusif di SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya 

Menurut Edwards III (1980: 80) kurangnya pengetahuan mengenai apa yang harus 

dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan menyebabkan tertundanya pelaksanaan 

atau bahkan kebuntuan.83 

I.5.4.2.3 Sumber Daya Anggaran 

Dalam implementasi kebijakan, aspek anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau 

investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab 

tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif 

dalam mencapai tujuandan sasaran. Dimensi sumber daya anggaran diukur dengan indikator: 

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif 

tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya 

Menurut Edward III (1980: 82) dalam kesimpulan studinya yakni “Budgetary 

limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn 

limit the quality of the services that implementors can be provide to the public”.84 Kondisi 

tersebut menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. 

I.5.4.2.4 Wewenang 

Sumber lain yang penting dalam implementasi adalah wewenang. Wewenang ini akan 

berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang 

berbeda. Menurut Winarno dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang 

terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan

 
83Ibid, Hal.172 
84Widodo, Joko. 2007. Op.cit, Hal.100 
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tepat.85 Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang diatas kertas 

sering kali salah dimengerti oleh pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal 

keduanya mempunyai perbedaan yang substansial. Dimensi wewenangan diukur dengan 

indikator: 

Kecukupan formalitas berupa Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya 

terkait penunjukan SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya sebagai sekolah inklusi dan 

kewenangan pihak sekolah bersifat fleksibel tergantung kebutuhan dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif di SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya 

Edward III (1980) menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk 

membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga 

itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.86 

I.5.4.2.5. Fasilitas-fasilitas 

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementor mungkin memiliki staf staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukan, dan 

memiliki wewenang melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dimensi 

fasilitas diukur dengan indikator: 

Kecukupan fasilitas yang dimiliki SMPN 29 Surabaya dan SMPN 39 Surabaya selaku 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk mengimplementasikan 

kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut 

Menurut Edwards III (1980: 11) sumber daya peralatan merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, 

tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam 

implementasi kebijakan.87 

 
85Winarno, Budi. 2007.Op.cit, Hal.185 
86Widodo, Joko. 2007. Op.cit, Hal.103 
87Ibid, Hal. 102 
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I.5.4.3 Disposisi atau Kecenderungan Implementor 

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan 

hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa 

yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para
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pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang 

diimplementasikan.88Disposisi atau kecenderungan implementor memiliki indikator-

indikator: 

 

I.5.4.3.1 Kejujuran Aparatur 

Dimensi kejujuran aparatur diukur dengan indikator: 

Kejujuran dan komitmen para implementor dalam menjalankan implementasi kebijakan 

pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya, baik dari pihak Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya maupun dari pihak SMP Negeri yang telah ditunjuk sebagai Sekolah Inklusi 

di Kota Surabaya. 

Menurut Edward (1980) tingkat kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara 

pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan.89 

I.5.4.3.2 Budaya Kerja Aparatur 

Dimensi budaya kerja aparatur diukur dengan indikator: 

Kemampuan dan kemauan para implementor baik dari pihak Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya maupun pihak Sekolah Inklusi dalam menjalankan kebijakan implementasi 

kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya 

Menurut Edward III (1980: 11) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif 

dan efisien para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan 

dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus 

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.90 

1. Perlu adanya pergantian guru apabila guru pembimbing khusus tidak dapat melakukan 

tugasnya 

Namun permasalahannya adalah pergantian staf tidak mudah diganti begitu saja, 

menurut Edward III (1980: 98) menjelaskan salah satu masalah staf di birokrasi adalah

 
88Ibid, hal.104 
89Indiahono, Dwiyanto. 2009. Op.cit. Hal.34 
90Widodo, Joko. 2007. Op.cit, hal.104 
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sulitnya megganti staf karena adanya perjanjian politik atau sistem kepegawaian 

pemerintah.91 

2. Guru Pembimbing Khusus (GPK) diberikan tambahan insentif atau honor untuk 

mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota 

Surabaya  

Menurut Edward III (1980: 107) memberikan alternatif lain ketika mengalami kesulitan 

mengganti staf, yaitu dengan merangsang staf dengan insentif untuk mengimplementasikan 

suatu kebijakan.92 

I.5.4.3.3 Sifat Demokratis Aparatur 

Dimensi sifat demokratis aparatur dapat diukur dengan indikator:  

Implementors baik dari pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun pihak Sekolah 

Inklusi melakukan sharing dengan kelompok sasaran terkait implementasi kebijakan 

pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya 

Menurut Edward III (1980) tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas pelaksana 

melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang 

dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan 

sasaran program.93 

I.5.4.4 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan 

yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.94 Dimensi 

struktur birokrasi:  

I.5.4.4.1 Fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP) 

Dimensi fragmentasi dan SOP diukur dengan indikator: 

 
91Loc.cit 
92Ibid, Hal.100 
93Indiahono, Dwiyanto. Op.cit, hal. 34 
94Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal.149 
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1. Para implementor bertanggung jawab atas perannya masing-masing mulai dari atasan 

sampai pada tingkat bawah pada implentasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP 

Negeri di Kota Surabaya. 
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2. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat mendukung suksesnya 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. 

Edwards III (1980: 125) implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif 

karena adanya ketidak efisiensi struktur birokrasi (deficiencies in bureaucratic 

structure). Struktur birokrasi (bureucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi 

(fragmentation) dan standar prosedur operasi (standard operating procedure) yang akan 

memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.95 

I.6 Definisi Konsep 

I.6.1 Kebijakan 

Suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain sehingga siapapun dapat terkait 

dalam suatu kebijakan. 

I.6.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan 

suatu kebijakan setelah suatu kebijakan dirumuskan. 

I.6.3 Komunikasi 

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian, 

dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan tertulis, maupun cara nonverbal dengan 

tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki 

yang meliputi dimensi-dimensi, transmisi pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, 

konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan 

cara penyampaian pesan, media/sarana penyampaian pesan 

I.6.4 Sumber Daya 

Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu 

yang dapat berupa staf/tenaga kerja, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas. 

 
95Joko, Widodo. 2007. Op,cit, Hal.106 
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I.6.5 Disposisi 

Disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan 

yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan 

kelompok, pergantian personil, serta insentif. 

I.6.6 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerja 

dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi 

pembagian pekerjaan (division of work), garis komando (chain of command), cakupan 

kendali (span of control), formalisasi aturan (formalization of rules), dan Standard 

Operating Procedure. 

I.6.7 Pendidikan Inklusif 

Sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan 

khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang terholong luar biasa baik dalam 

arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. 

I.6.8 Guru Pembimbing Khusus 

Guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang 

bertugas menjembatani kesulitan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dan guru 

kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan 

oleh guru pada umumnya.   

I.6.9 Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

Peserta didik yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan peserta didik 

pada umumnya yakni anak cacat/anak yang memiliki kecacatan, anak yang memiliki 

kelainan, anak luar biasa, anak yang memiliki ketunaan, anak berkebutuhan khusus. 

I.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat petunjuk yang merupakan suatu strategi untuk 

menemukan secara menyeluruh dan memperoleh data yang diperlukan guna menjawab 

permasalahan penelitian dengan di dasarkan pada ciri - ciri keilmuan yakni rasional dan
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empirik yang nantinya dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

dalam penelitan tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kualitatif dimana penelitian 

kualitatif merupakan suatu upaya untuk mengetahui tentang kebenaran dari suatu fenomena, 

penelitian kualitatif juga mengajak untuk lebih membenarkan kebenaran yang ada. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri utama yaitu orang sebagai alat atau sebagai suatu 

instrument yang mengumpulkan data. Penelitian kualitatif melakukan pendekatan penelitian 

yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, 

dibentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan 

yang diperoleh dari situasi alamiah.96 Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat mencari pemahaman tentang fenomena 

permasalahan yang terjadi dengan melakukan pengamatan yang akan didapatkan suatu hasil 

data deskriptif berupa kata tertulis maupun bentuk secara lisan. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha 

untuk memperoleh gambaran, mengetahu, dan memahami, serta dapat menjelaskan 

fenomena sosial yang terjadi. Maka dari itu, metodologi penelitan yang tepat dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. 

I.7.1 Tipe Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, di dalam melakukan sebuah penelitian 

diperlukan adanya pemilihan tipe penelitian agar memperoleh jawaban atas rumusan 

masalah yang sesuai. Terdapat banyak tipe penelitian yang ada, namun dalam penelitian ini 

penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang 

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi dan kejadian. Pada 

penelitian deskriptif selain memiliki tujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu 

fenomena sosial secara cermat, penelitian deskriptif juga berfokus pada pertanyaan dasar 

bagaimana dengan berusaha untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta - fakta secara 

jelas, teliti, lengkap serta tanpa banyak detail.97 Alasan peneliti menggunakan penelitian 

 
96Moloeng, Lexy J.2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Halaman 5-6. 
97Ibid, hal 69 



54 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci, 

yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang



55 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

diteliti, dalam penelitian ini mengenaiimplementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat 

SMP negeri di Kota Surabaya. Selanjutnya agar hasil penelitian ini mempunyai nilai yang 

lebih tinggi akan ditempuh upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sekiranya 

relevan untuk diperhatikan.  

 Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu 

adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling hubungan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode 

deskriptif. 

Kemudian fakta yang ditemukan dalam penelitian ini akan memberikan penafsiran 

sehingga dalam prosesnya tidak hanya terbatas pada penyimpulan data, tetapi juga meliputi 

analisis dan interpretasi yang mendalam mengenai arti dan informasi yang diperoleh. 

 

I.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu fokus kajian yang berkaitan tentang pemilihan tempat yang akan 

dijadikan untuk melakukan penelitian guna menemukan obyek kajian. Lokasi penelitian 

yang dituju harus disertai dengan alasan - alasan yang rasional, obyektif dan menghindari 

kebiasan. Alasan yang rasional merupakan alasan tersebut harus logis dijadikan sebagai 

lokasi penelitian didasarkan pada keterkaitan lokasi dengan tema yang dipilih sehingga dapat 

menemukan data yang akurat, obyektif yaitu lokasi penelitian dipilih berdasarkan pemikiran 

kritis yang dibutuhkan peneliti memandang lingkungan dengan cara yang berbeda secara 

obyektif dan menghindari bias yang berarti lokasi penelitian dilakukan dengan menentukan 

ruang lingkup sehingga kegiatan penelitian tidak akan melebar yang kemudian kehilangan 

fokus. 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan Kota Surabaya sebagai tempat penelitian. 

Adapun sekolah yang dipilih dalam penelitian ini adalah sekolah inklusi tingkat menengah 

pertama yaitu SMPN 29 Surabaya, dan SMPN 39 Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya. Alasan pemilihan di Kota Surabaya karena Kota Surabaya merupakan kota besar 

sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan sebagai percontohan 

implementasi pendidikan inklusif untuk kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur sedangkan
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sekolah tingkat menengahpertama dipilih karenaberdasarkan data yang diolah dari Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya mengenai sekolah inklusif dapat diketahui bahwa perhatian 

pemerintah terhadap ketersediaan sekolah inklusif untuk Sekolah Dasar Negeri sebesar 

22,5% dari jumlah Sekolah Dasar Negeri 302. Untuk SMPN inklusi sebesar 36,5% dari 

jumlah SMPN 63 sekolah. Untuk SMAN inklusi sebesar 9% dari jumlah SMAN 22 sekolah. 

Dan untuk SMKN inklusi yaitu sebesar 18% dari total SMKN 11 sekolah. Untuk presentase 

sekolah inklusi terbesar adalah pada jenjang SMPN yaitu sejumlah 23 sekolah, dari 63 

Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Surabaya dengan presentase 36,5%. 

I.7.3 Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan sangat diperlukan dalam penelitian ini karena banyak data dan 

informasi yang harus diperoleh dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pendidikan inklusif baik pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun SMPN 29 

Surabaya, dan SMPN 39 Surabaya selaku sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif.  

Informan adalah orang-orang pada latar penelitian yang diharapkan bisa memberikan 

informasi yang tepat dan dibutuhkan sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang 

latar penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong bahwa pemanfaatan informan 

bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak infomasi yang terjaring, 

jadi sebagai informan internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar 

pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya  Dalam 

menentukan informan didasarkan pada syarat-syarat tertentu antara lain, yaitu orang lain 

yang sudah lama menyatu dengan kegiatan yang menjadi obyek penelitian, orang yang 

masih terlibat penuh dan aktif pada lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, orang yang 

mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi, dan orang yang 

memberikan informasi dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

Informan merupakan suatu hal yang diperlukan dalam penelitian, sehingga pemilihan 

informan harus diperoleh dari berbagai pihak yang terkait. Penentuan informan pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan data dengan 



57 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR... ALFIAN CAHYA R. 

menggunakan pertimbangan khusus. Alasan peneliti menggunakan purposive sampling 

adalah, dimana peneliti menganggap orang-orang yang diharapkan dalam penelitian ini, 

memudahkan peneliti untuk meneliti suatu obyek atau situasi sosial yang diteliti. Kemudian 

dilanjut dengan snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

mendapat data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat menggunakan sumber 

data. 

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang terpenting di dalam penelitian karena nantinya akan 

diinteprestasikan dan dianalisis. Data diperlukan dalam suatu penelitian karena dengan 

mendapatkan data, peneliti dapat mengetahui secara detail dan secara langsung fenomena 

sosial yang terjadi di lapangan. Di dalam pengumpulan data terdapat data primer dan data 

sekunder. 

1. Observasi 

Tujuan dari observasi adalah karena pengamatan dapat mengoptimalkan kemampuan 

peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku dan sebagainya. Menurut Moleong, 

observasi memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek 

penelitian, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan 

budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu, observasi 

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga 

memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data, serta observasi memungkinkan 

pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama. Observasi dapat diklasifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan 

tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengamati, sedangkan pada 

pengamatan berperan serta, pengamat melakukan fungsi yaitu sebagai pengamat dan 

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Jenis pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya memfungsikan 

dirinya sebagai pengamat. 

2. Wawancara   

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan  
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terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. Tujuanya untuk memahami 

pandangan subjek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan memakai instrumen 

pedoman wawancara atau interview guide yang bertujuan agar pembicaraan saat 

wawancara dapat dikendalikan sesuai arah dan tujuan penelitian sehingga proses 

wawancara dapat menghasilkan data yang dibutuhkan. Wawancara pada dinas terkait 

serta sekolah yang bersangkutan agar diperoleh data dan validitas yang akurat. 

3. Dokumentasi  

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jutnal kegiatan, 

dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa digunakan untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kegiatan teoritik untuk 

memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. 

 

I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dinyatakan sah apabila 

memiliki derajat keteralihan, ketepercayaan, kebergantungan, dan kepastian 

a. Keteralihan 

Di dalam penelitian kualitatif, uji validitas menggunakan transferability, uji terhadap 

ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada internal penelitian juga pada 

keterpakaian oleh pihal luar atau eksternal. dalam hal ini, validitas eksternal berkenaan 

dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat menjadi general atau diterapkan pada 

populasi dimana pada sampel tersebut diambil atau pada setting sosial berbeda dengan 

karakteristik yang hamper sama. Dalam hal peneliti membuat laporan harus memberikan 

dengan secara rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya. Adapun bila pembaca mendapat 

gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian yang dilakukan  maka hasil penelitian tersbut 

memenuhi standar transferabilitas.98 

 
98Miles dan Hubermandalam Sugiyono.2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Halaman 247-

252 
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b. Kepercayaan  

Penelitian berawal dari data. Kredibilitas atau kepercayaan data diperiksa melalui 

kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kredibilitas sendiri berarti 

kebenaran dari suatu data yang telah dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep 

penelitian dengan hasil dari suatu penelitian. Uji ketepatan merupakan kapasitas peneliti 

dalam merancang focus, menetapkan dan memilih informan, melakukan metode 

pengumpulan data, menginteprestasi, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian yang 

didalamnya perlu konsistensi satu dengan yang lain. 

c. Kebergantungan  

Kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan 

menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direfleksi. Dalam 

penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yakni bahwa suatu penelitian 

kualitatif merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat 

ditelusuri jejaknya. Pengujuan kebergantungan dilakukan dengan cara auditor yang 

independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan suatu penelitian. Dapat dilihat dari peneliti menentukan suatu masalah atau 

focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data sampai membuat kesimpulan harus 

ditunjukkan oleh peneliti. 

d. Kepastian  

Kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak keberadaanya dan sumber dari 

informan juga jeals. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas yang tinggi apabila 

keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan peneliti dapat dikatakan objektiv apabila 

hasil penelitian telah disepakati banyak pihak. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil 

penelitian dengan proses yang dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmabilitas.  

Setelah menggunakan keempat kruteria tersebut, diuji keabsahannya menggunakan 

teknik trianggulasi data. Trianggulasi merupakan teknik terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan – perbedaan, konstruksi kenyataan yang ada dalam suatu konteks studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.
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 Peneliti dalam pelaksanaan trianggulasi dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkan dengan berbagai teori, sumber atau metode.99 

Pada penelitian ini, teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik 

trianggulasi data. Trianggulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

dan membandingkan ulang data – data yang didapat. Salah satunya membandingkan hasil 

wawancara dari berbagai sumber informan yang berbeda, membandingkan data dari 

dokumen dengan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakuka dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.100 

Data di dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Data – data yang 

diperoleh akan dianalisis sedetail mungkin agar dapat diperoleh kesimpulan yang relevan 

dan tepat. Adapun proses analisis data diantaranya sebagai berikut : 

 

a. Reduksi Data 

Banyaknya data yang diperoleh dilapangan perlu dicatat secara rinci, maka dari itu 

peneliti perlu melakukan analisis data melalui proses reduksi. Mereduksi data 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, serta sudah menjadi 

terfokus. Dengan demikian data yang telah direduksi akan sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah diajukan oleh peneliti yakni bagaimanaimplementasi kebijakan 

pendidikan inklusif tingkat SMP negeri di Kota Surabaya. Setelah itu tahapan 

selanjutnya yakni penyajian data atau data display 

 
99Moloeng, Lexy J.2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Halaman 330 
100Ibid 
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b. Penyajian Data 

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu,penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Miles and Huberman menyatakan “the most frequentfrom of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative text”. Dengan demikian yang sering 

digunakan dalam penyajian data dalampenelitian kulitatif adalah dengan data teks 

naratif. Adapun fungsi display data yaitu untuk memudahkan dan memahami apa yang 

terjadi, serta untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Penyajian data pada penelitian ini disusun dalam bentuk narasi maupun tabel 

yang telah diolah oleh peneliti sesuai dengan temuan pada saat melakukan penelitian 

terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP negeri di Kota Surabaya  

c. Penarikan Kesimpulan 

Adapun langkah ketiga di dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran tentang suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum transparan sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.101 Di dalam penelitian ini, 

kesimpulan akan dijabarkan secara rinci dan ringkas mengenaiimplementasi kebijakan 

pendidikan inklusif tingkat SMP negeri di Kota Surabaya yang menjadi fokus penelitian 

merupakan suatu kesimpulan yang sebelumnya di analisis dengan menggunakan temuan 

data empiris di lapangan. Data empiris yang ditemukan dapat berupa dari hasil 

wawancara, hasil pengamatan peneliti di lapangan maupun dokumen yang telah 

didapatkan pada saat penelitian. 

 

 
101Miles dan Hubermandalam Sugiyono.2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Halaman 

247-252 


