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 BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

 
Dalam bab ini akan dijelaskan teori tentang 

kebijakan publik, implementasi kebijakan, evaluasi 

implementasi kebijakan, model evaluasi yang 

digunakan dalam penelitian ini, konsep pendidikan 

inklusi, serta kebijakan pendidikan inklusi di 

Indonesia.  

2.1. Kebijakan Publik 

Thomas R. Dye (2008:1) menjelaskan kebijakan 

publik sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Rumusan yang 

lebih singkat dikemukakan oleh Eyestone (1971:18), 

yang menilai bahwa hal ini merupakan “hubungan 

antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. 

Sementara Steven A. Peterson dalam Nugoho (2009:83) 

mendefinisikannya sebagai aksi pemerintah untuk 

mengatasi beberapa masalah. Hampir sama dengan 

Peterson, Carl I. Frederick dalam sumber yang sama 

juga menganggap kebijakan publik sebagai tindakan 

yang dibuat pemerintah dengan memperhatikan 

ancaman, peluang, dan potensi  yang ada untuk 

mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan 

tertentu. Nugroho (2009:85) merumuskan kebijakan 

publik sebagai “keputusan yang dibuat negara, 
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khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk 

merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. 

Kebijakan pubik adalah strategi untuk mengantar 

masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat 

masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-

citakan”. Sementara itu Suharto (2010:7) berpendapat 

bahwa kebijakan adalah suatu keputusan dimana 

terdapat prinsip bagaimana melaksanakan tindakan 

yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dia berpendapat bahwa 

kebijakan dan pembangunan adalah dua hal yang 

saling berkaitan. Kebijakan merupakan kerangka kerja 

pembangunan sebagai pedoman untuk 

mengimplementasikan pembangunan, sedangkan 

pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dimana kebijakan beroperasi.  

Dari pendapat para ahli diatas, dapat dilihat 

bahwa hampir semua pakar mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. 

Walaupun pada prakteknya akan ada aktor lain selain 

pemerintah yang akan mempengaruhi dibuatnya 

sebuah kebiajkan publik. Hal inilah yang dikemukakan 

oleh Jenkins (1978:15) yang mendifinisikan kebijakan 

publik sebagai serangkaian keputusan saling berkait 

yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik dengan 

tujuan tertentu dan cara-cara untuk mencapainya 
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dalam situasi tertentu dimana keputusan itu berada 

dalam kewenangan aktor tersebut. Hal yang serupa 

juga dikemukakan oleh Lemieux (1995:7) yang 

merumuskan kebijakan publik sebagai produk sebuah 

aktifitas untuk memecahkan masalah publik oleh aktor 

politik yang memiliki hubungan terstruktur. Selain itu 

kebijakan publik juga didefinisikan oleh para ahli 

sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Tujuan ini dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan publik yang ada dengan 

mempertimbangkan hambatan dan potensi yang ada.  

Sehingga kebijakan publik dapat dirumuskan sebagi 

sebuah aksi yang dilakukan oleh aktor politik sebagai 

strategi untuk mengatasi masalah publik dengan 

mempertimbangkan hambatan dan potensi yang ada 

untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.  

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa 

kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan ini merupakan bagian dari visi misi 

besar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nugroho 

(2008: 100-101) menyamakan kebijakan publik sebagai 

“manajemen pencapaian tujuan nasional”. Hal ini 

dicontohkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai 
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tujuan tersebut dibutuhkan kebijakan publik sebagai 

sarana dan prasarananya.    

Kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan-

peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk 

perundang-undangan. Namun ada pula yang berbentuk 

tidak tertulis namun disepakati berupa konvensi. 

Kebijakan publik dalam arti yang pertama dibuat oleh 

legislatif, eksekutif, dan legislatif bersama eksekutif. 

Ada pula kebijakan yang dibuat oleh yudikatif, dan 

lembaga pemerintahan (misalnya Komisi Pemilihan 

Umum, Komite Pemberantasan korupsi dll) (Nugroho, 

2008: 105-107) 

Alur pembuatan kebijakan publik dimulai dari 

adanya isu kebijakan, perumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 

Nugroho (2009: 145) menambahkan bahwa kegiatan 

setelah evaluasi kebijakan diperlukan lagi revisi 

kebijakan untuk merumuskan kembali kebijakan. 

a. Isu Kebijakan. Suatu masalah dianggap strategis 

bila menyangkut kepentingan banyak orang, 

berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan secara 

pribadi, dan harus dicari penyelesaiannya. Isu ini 

kemudian diangkat menjadi agenda politik untuk 

diselesaikan 

b. Perumusan Kebijakan. Isu ini menggerakkan 

pemerintah untuk menyelesaikannya melalui 
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kebijakan publik. Produk dalam proses ini berupa 

Peraturan Perundang-undangan.  

c. Implementasi Kebijakan. Setelah dirumuskan, 

kebijakan kemudian diterapkan oleh pemerintah 

dan masyarakat. Implemetasi memiliki output 

yaitu manfaat yang dapat dirasakan oleh 

pemanfaat, dan outcome (dalam jangka panjang) 

berbentuk impak untuk meningkatkan tujuan 

yang hendak dicapai. 

d. Evaluasi Kebijakan. Dalam proses perumusan 

sampai pasca pelaksanaan, evaluasi diperlukan 

untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah 

dirumuskan dan diimplemetasikan dengan baik 

dan benar.   

2.1.1. Implementasi kebijakan 

Tahap implementasi ini adalah tahap yang sangat 

penting dalam kebijakan. Kebijakan yang sudah 

terencana dengan sempurna bila kurang bagus proses 

implementasinya oleh para pelaksana maka kebijakan 

tersebut akan menemui kegagalan. Terdapat berbagai 

pandangan tentang arti implementasi kebijakan ini. 

Wahab (2015: 132-133) menjelaskan bahwa menurut 

sudut pandang teori siklikal (Cyclical Theory) 

implementasi kebijakan merupakan bagian dari 

tahapan dalam proses kebijakan berupa bentuk produk 

hukum, dan aktivitas lanjutan sesudah 
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diberlakukannya produk hukum tersebut. Makna yang 

lebih fleksibel diartikan dengan bentuk 

penyelenggaraan aktifitas berdasarkan undang-undang 

diantara stakeholder, aktor, organisasi, prosedur, dan 

teknik secara bersama-sama untuk menerapkan 

kebijakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.   

Banyak ahli yang lebih sependapat kepada 

makna kedua ini. Winarno (2011:147) menjelaskan 

bahwa dalam tahap implementasi kebijakan ini para 

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bekerja 

sama untuk melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang untuk mencapai 

tujuan program. Van Meter dan van Horn (1975) 

berpendapat bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu 

pemerintah dan swasta supaya mencapai tujuan dalam 

keputusan kebijakan tahap sebelumnya. Setelah 

undang-undang ditetapkan  dan dana tersedia, maka 

dimulailah tahap kebijakan ini. Dapat diartikan bahwa 

implementasi kebijakan adalah tindakan saling kerja 

sama oleh pemerintah dengan pihak swasta untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada 

tahap sebelumnya  untuk mencapai tujuan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang 

paling penting dalam proses kebijakan. Kebijakan tidak 

akan mencapai tujuan yang direncanakan jika tidak 
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diimplementasikan. Keberhasilan suatu program juga 

bergantung pada tahap implementasi program ini. Udoji 

dalam Wahab (2015:126) mengatakan bahwa 

“pelaksanaan kebijakan sama pentingnya jika tidak 

lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan 

akan tetap menjadi mimpi atau cetak biru kecuali hal 

ini diimplementasikan”.  

Prinsip implementasi kebijakan adalah suatu 

cara supaya kebijakan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Ada dua langkah untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dalam 

bentuk program atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program, 

kemudian diturunkan lagi berupa proyek-proyek, dan 

yang terakhir berupa kegiatan-kegiatan oleh 

pemerintah, masyarakat, ataupun kerjasama antara 

keduanya. Program, proyek, dan kegiatan adalah 

bagian dari implementasi kebijakan (Nugroho, 

2008:432-436). 

Dye menggambarkan proses implementasi 

kebijakan seperti gambar 2.1 berikut 

Gambar 2.1 

Proses Implementasi Kebijakan Dye 

Kebijakan 
Publik 

Proses 
Implemen

tasi 

Effect 

(Hasil 
segera) 

Impact 
(Dampak 

Akhir) 
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Kebijakan yang telah dibuat dan dilanjutkan 

dengan proses implementasi berjalan, maka 

diharapkan akan muncul effect atau hasil yang dapat 

segera dilihat dalam jangka pendek dan impact atau 

dampak/hasil yang akan muncul dalam jangka panjang 

di kemudian hari karena adanya kebijakan tersebut. 

Effect dan impact dapat digunakan untuk menilai 

implementasi dari suatu kebijakan.  

2.1.2. Implementation gap 

Kebijakan dalam sebuah Negara memegang 

peranan penting karena hal tersebut merupakan kunci 

bagi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pembuatan 

kebijakan merupakan sebuah langkah awal, 

selanjutnya adalah bagaimana hukum tersebut 

dilaksanakan. Ketika aturan tersebut tidak dijalankan 

secara baik, maka akan timbul kesenjangan 

implementasi yang diartikan sebagai “perbedaan antara 

hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. 

Jika aturan ini tidak diterapkan secara baik, maka 

akan mengurangi kredibilitas pegawai pemerintah, 

korupsi. Biasanya implementation gap ini terlihat dan 

sering dirasakan pada level bawah (Nakagaki, 2013:1).  

Dalam Wahab (2015:127-128) disebutkan bahwa 

Andrew Dunsire adalah ahli yang pertama kali 

menyebutkan istilah implementation gap. Hal ini 

muncul karena adanya beberapa gejala, antara lain 
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adanya ketidakefektifitasan kebijakan dalam membuat 

perubahan besar dalam masyarakat atau menimbulkan 

reformasi sosial. Hal ini memperlihatkan ketidak- 

efektifitasan pemerintah dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Banyak Negara berada di level baru mampu 

membuat dan mengesahkan kebijakan namun belum 

mampu menjamin bahwa kebijakan tersebut akan 

memberikan dampak yang diharapkan. Untuk itu 

Dunsire mengartikan implementation gap sebagai 

“menjelaskan suatu keadaan dimana setiap proses 

kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa 

yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari 

pelaksanan kebijakan.” Perbedaan itu bergantung 

kepada implementation capacity dari organisasi/aktor 

dalam pelaksanaan kebijakan.  

Kebijakan hanya akan terimplementasi dengan 

baik selama ada kemauan politik, kebutuhan dari akar 

rumput, dan kapasitas lokal. Jika hal ini tidak ada, 

maka pemecahan masalah yang diharapkan tidak akan 

terwujud dan malah akan timbul implementation gap.  

 Pembuatan kebijakan dengan model top-down 

dimana administrator diminta melaksanakan kebijakan 

yang diformulasikan oleh politikus dapat membuat 

adanya implementation gap ini. Beberapa penyebabnya 

antara lain kurangnya kontrol dan monitoring, tujuan 
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kebijakan yang terlalu ambigu dan mementingkan 

pihak tertentu saja, serta para aktor dalam proses 

implenentasi seperti masyarakat dan pihak 

berkepentingan memiliki kebutuhan dan kemampuan 

yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 

(Radboud Universiteit).  

 Sementara itu Nagakaki (2013: 2-4) lebih 

memerinci bahwa penyebab adanya implementation gap 

berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. 

1. Faktor Politik 

a. Birokrasi: Adanya ketidakjelasan atau tanggung 

jawab yang tumpang tindih pada struktur 

birokrasi dan administrasi publik terkadang 

menjadi penyebab implementation gap.   

b. Legitimasi aturan/hukum: Jika sebuah aturan 

dibuat untuk kepentingan kelompok kecil 

tertentu tanpa transparansi dan konsultasi 

dengan beberapa stakeholder, maka mayoritas 

masyarakat akan menganggap aturan tersebut 

tidak sah dan tidak perlu dijalankan.  

c. Kualitas aturan: Implementation gap dapat terjadi 

karena aturan yang dibuat terlalu rumit, 

berlawanan atau tidak jelas. Hal ini dapat 

disebabkan karena rendahnya kapasitas pembuat 

kebijakan, atau aturan tersebut ditujukkan 

hanya bagi kelompok yang berkepentingan saja. 
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d. Agenda politik yang berbeda: setelah adanya 

kebijakan, respon masyarakat merupakan kunci 

utama bagaimana kebijakan ini akan berjalan. Di 

tingkat lokal, kemungkinan ada beberapa 

kelompok berpengaruh yang memiliki 

kepentingan yang berbeda dengan kebijakan yang 

ada. Jika mereka tidak melihat adanya 

keuntungan yang didapat dari adanya kebijakan 

tersebut, maka kebijakan yang ada tidak akan 

berjalan. Jikapun berjalan, mungkin akan 

dilaksanakan dengan cara yang menguntungkan 

pihak tertentu saja dan menimbulkan korupsi. 

2. Faktor ekonomi 

a. Sumber daya untuk proses implementasi: Biaya 

untuk mengimplementasikan suatu aturan 

memang mahal, namun yang lebih penting bukan 

jumlahnya namun bagaimana sumber daya 

tersebut dialokasikan.   

b. Hambatan untuk aktifitas ekonomi: Terkadang 

hukum atau kebijakan yang ada membatasi 

kegiatan ekonomi  dengan menganaktirikan 

sebagian besar populasi masyarakat dari ekonomi 

formal. Sangat sulit bagi mereka untuk 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara 

resmi, sehingga banyak dari masyarakat yang 
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menempuh jalan informal yang lebih mudah, 

misalnya menyuap pejabat pemerintah 

c. Kepentingan tetap: Perlawanan terhadap 

kebijakan merupakan salah satu penyebab 

implementation gap. Jika sebuah kebijakan 

dianggap menantang kepentingan tetap sebuah 

kelompok ekonomi, kelompok tersebut tidak akan 

menolak kebijakan tersebut  

3. Faktor sosial dan budaya 

a. Pengaruh dari kelompok elit lokal: Implementasi 

yang buruk di level lokal biasanya disebabkan 

kurangnya kemauan politik dari kaum elit yang 

mendapat manfaat dari status quo. Dibutuhkan 

pengawasan dan tekanan dari akar rumput 

untuk membuat reformasi yang bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat luas.  

b. Struktur sosial: Terdapat struktur informal dalam 

masyarakat yang terkadang memiliki kuasa yang 

lebih daripada struktur formal. Suatu kebijakan 

dapat berubah tujuan atau desain awalnya 

sehingga masyarakat lebih berpegang pada 

aturan yang didapat dari jaringan informal 

daripda pemerintah lokal.  

c. Warisan budaya: stereotip budaya atau praktek 

yang sudah ada selama beberapa generasi dapat 

menimbulkan implentation gap.   
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Untuk mengatasi implementation gap dibutuhkan 

pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan 

memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan sasaran (masyarakat). 

Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus 

bekerja sama untuk mengatasi implementation gap ini 

(Nakagaki, 2013: 4-7).  

1. Pemerintah 

Terdapat beberapa faktor untuk dapat mengatasi 

atau mengurangi implementation gap yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah, antara lain keinginan 

politik, SDM berkualitas, sarana, pemberantasan 

korupsi, penerimaan publik, dan komunikasi internal 

di badan pemerintah.  

Elemen penting untuk menyukseskan implementasi 

kebijakan adalah adanya keinginan politik. Hal ini 

dapat terwujud dengan komunikasi yang bagus, 

termasuk informasi pemahaman tentang manfaat 

kebijakan oleh kelompok sasaran. Implementasi kurang 

berhasil jika pemerintah bekerja sendiri. Untuk itu 

masyarakat harus terlibat, melaksanakan dan 

memantau prosesnya. Selain itu PNS yang berkualitas 

merupakan kunci bagi suksesnya implementasi 

kebijakan. Seringkali kurangnya sumber daya menjadi 

hambatan untuk implementasi program sehingga 

penting untuk bersikap rasional. Untuk itu dibutuhkan 
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sebuah perencanaan dan penganggaran yang realistis. 

Disamping itu pemberantasan korupsi juga 

dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pemerintahan yang lebih baik, panduan pelaksanaan 

kebijakan yang jelas, pelatihan etika yang ekstensif, 

perlindungan kepada whistleblower, dan sanksi tegas 

terhadap pelaku korupsi. Selain itu, pemerintah juga 

harus sadar akan kemampuan masyarakat dalam 

mengadaptasi kabijakan baru, sehingga pemerintah 

harus mempertimbangkan sejarah, budaya yang ada 

dalam masyarakat dalam membuat kebijakan baru. 

Komunikasi intra-pemerintah (dari level nasional 

sampai lokal dan sebaliknya) dibutuhkan untuk 

kesuksesan implementasi kebijakan. Jalur komunikasi 

dipastikan terbuka dan dapat mudah diakses oleh 

pegawai yang berkepentingan.  

Ditambahkan oleh Deusen (2007) bahwa pedoman 

untuk melaksanakan kebijakan diperlukan untuk 

membantu pelaksana kebijakan di lapangan dan 

mereka mengetahui apa yang diharapkan dari 

kebiajkan tersebut. Pedoman tersebut haruslah 

konsisten namun cukup fleksibel dan adaptif terhadap 

beberapa situasi. Selain itu pengukuran hasil atau 

dampak kebijakan juga diperlukan untuk perbaikan 

kebijakan. Umpan balik dapat didapatkan dari sektor 
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swasta atau masyarakat sipil, nantinya reformulasi 

kebijakan akan dilakukan oleh pemerintah. 

2. Sektor swasta  

Peran dalam membangun masyarakat yang 

sejahtera dan bebas serta stakeholder utama dalam 

mengatasi implementation gap disematkan kepada 

sektor swasta. Lingkungan bisnis yang baik di mana 

hak milik pribadi dilindungi, sistem hukum 

menciptakan ekonomi pasar yang kompetitif, 

administrasi pemerintah yang efisien, dan infrastruktur 

pendukung yang memadai bergantung pada minimnya 

implementation gap. Memeriksa kebijakan dan prosedur 

internal merupakan salah satu cara dalam membantu 

menutup implementasi gap. Hukum dilakukan dengan 

tata kelola perusahaan yang baik, yang terdiri dari 

aturan dan mekanisme yang transparan dan 

pengambilan keputusan yang akuntabel. Selain itu 

advokasi kebijakan oleh sektor ini juga dapat 

mengurangi implementation gap. Hal ini dapat 

dilakukan melalui asosiasi bisnis, kamar dagang dan 

organisasi lainnya yang mewakili suara dari sektor 

swasta di forum-forum publik. Suara dari sektor ini 

membantu penentuan prioritas dan merekomendasikan 

solusi bagi kebijakan. Tindakan kolektif dari berbagai 

stakeholder dapat memecahkan masalah kompleks, 

misalnya korupsi. Hal ini dapat diwujudkan dengan 
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kampanye anti-korupsi, adopsi sukarela dari praktik 

terbaik dan standar bisnis, atau kode etik bisnis. 

Dengan ini komunitas bisnis dapat secara aktif dan 

pasif berkontribusi dalam mengurangi implementation 

gap. 

3. Masyarakat sipil 

Diperlukan peran aktif masyarakat untuk 

mengatasi implementation gap. Hal ini dapat dilakukan 

dengan terlibat dalam kampanye advokasi untuk 

membuka debat publik di sekitar isu-isu tertentu, 

memulai dialog dengan pemerintah, dan bermitra 

dengan para pemangku kepentingan sosial dan 

organisasi domestik dan internasional tertarik. 

Sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya 

dan berpartisipasi dalam porses pengambilan 

keputusan. Untuk itu masyarakat dapat bekerjasama 

dengan sektor swasta, organisasi masyarakat lainnya 

serta media.  

Walaupun terkadang sektor swasta dan masyarakat 

menentang isu-isu kebijakan tertentu, namun mereka 

bermanfaat untuk menutup implementation gap. 

Kerjasama antara keduanya dapat berupa membangun 

koalisi yang berfokus pada isu-isu kepentingan 

bersama; menerima sumber informasi yang penting dari 

sektor swasta - dan sumber utama data untuk yang 
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berorientasi penelitian; serta sumber pendanaan untuk 

organisasi masyarakat sipil.  

Organisasi masyarakat juga dapat bekerjasama 

dengan organiasai lain. Kemajuan internet dan media 

sosial semakin memudahkan adanya kerjasama ini. 

Bekerjasama dengan organisasi yang lebih besar dan 

berpengalamaan dapat meningkatkan pengakuan dan 

kemampuan advokasi sebuah organasasi.  

Publikasi agenda dan tujuan kepada publik sangat 

penting bagi masyarakat. Hal ini paling bagus 

dilakukan melalui media yang tidak mempunyai aliansi 

tertentu alias merdeka.  Dengan ini masyarakat dapat 

menyalurkan ide mereka apakah sebuah kebijakan 

sudah efektif dilaksanakan dan berdampak pada 

masyarkat.   

Penelitian oleh Coleman (2014: 716-720) 

menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengatasi 

implementation gap adalah menggunakan pendekatan 

negosiasi pembuatan kebijakan. Biasanya pebuat 

kebijakan mengeluarkan aturan dimana nantinya pihak 

berkepentingan memberi masukan secara mandiri 

untuk perbaikannya. Sementara dalam pendekatan ini, 

pembuat kebijakan membuat kolaborasi dan konsensus 

untuk bernegosiasi dari pihak berkepentingan dan 

pihak terdampak demi perbaikan rancangan kebijakan 

tersebut. Hal ini dapat mengurangi keengganan 
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pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program 

serta membuat kebiajkan lebih efektif 

diimplementasikan.  

2.1.3.  Model George Edward III 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model 

Edward III karena model tersebut paling sesuai untuk 

metode yang digunakan, yaitu mengetahui 

implementasi yang terjadi di lapangan. Model ini juga 

memberi perhatian kepada implementasi yang 

dijalankan secara efektif sehingga nantinya dapat diberi 

rekomendasi agar kebijakan yang dijalankan bisa 

berjalan berhasil dilaksanakan. Masalah utama yang 

diusung oleh penggagas teori George Edward III (1980) 

ini adalah bahwa implementasi kebijakan publik 

kurang diberi perhatian, maka ketika implementasi 

tidak efektif maka keputusan tidak akan berhasil 

dijalankan. Sehingga perlu memberi perhatian pada 

empat hal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi seperti terlihat dalam Gambar 

2.2.   

Dikatakan sebelumnya bahwa terdapat empat isu 

agar implementasi kebijakan berlangsung secara 

efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Hal ini adalah “bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan kepada publik atau organisasi, 

ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan 
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kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, 

dan bagaimana struktur organisasi pelaksana 

kebijakan” (Nugroho, 2004). Keempat faktor ini 

ditetapkan untuk mengetahui prasyarat apa yang 

diperlukan supaya kebijakan berhasil, dan hambatan 

apa yang menyebabkan implementasi gagal.  Faktor-

faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri karena 

keempatnya bekerja saling berkaitan satu sama lain 

dan mempengaruhi implementasi kebijakan (Winarno, 

2011:177).  

Gambar 2.2 

Model Implementasi Kebijakan Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komunikasi  

Komunikasi kebijakan adalah proses 

penyampaian informasi tentang kebijakan dari pembuat 

kepada pelaksana kebijakan (implementor) (Widodo, 

2011:97). Hal ini penting dilakukan supaya pelaksana 

kebijakan dapat memahami hakikat kebijakan, isi, 
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tujuan, arah, cara pelaksanaan, batasan, evaluasi, 

kelompok sasaran dan lainnya sehingga dapat 

mempersiapkan pelaksanaan kebijakan agar proses 

implementasi dapat berjalan lancar dan efektif. 

Terdapat faktor-faktor yang penting dalam 

penyampaian informasi, antara lain: 

a. Transmisi (cara penyampaian) 

Terkadang muncul gangguan atau distorsi dalam 

penyampaian pesan, sehingga terjadi 

penyimpangan informasi dari pembuat kebijakan 

kepada pelaksana kebijakan. Hal ini bisa 

disebabkan karena praktek komunikasi tidak 

langsung,  birokrasi yang berlapis dalam 

penyampaian informasi, selektifitas persepsi, 

hingga ketidakmauan pelaksanan kebijakan. 

Untuk menghasilkan implementasi yang baik, 

diperlukan penyaluran komunikasi secara baik 

untuk menghindari salah pengertian, salah 

satunya dengan menyampaiakan informasi 

bukan hanya kepada pelaksana kebijakan, tapi 

juga kelompok sasaran.  

b. Clarity (kejelasan informasi), yaitu informasi yang 

diterima harus jelas, mudah dipahami dan tidak 

ambigu supaya tidak ada salah interpretasi oleh 

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan 

pihak-pihak yang terkait. Kejelasan bukan berarti 



29 
 

informasi yang berlebihan, atau overly spesific 

instruction yang dapat membuat kebijakan tidak 

fleksibel 

c. Consistency (konsistensi informasi), yaitu 

informasi harus konsisten dan jelas untuk 

diaplikasikan supaya tidak membingungkan 

pelaksana kebijakan (Agustinus, 2008; Widodo, 

2011). Kebijakan yang jelas namun tidak 

konsisten menyebabkan kelonggaran penafsiran 

implementasi kebijakan.  

2. Sumber Daya 

Sumber daya berkaitan dengan ada tidaknya 

sumber daya pendukung, khususnya kualitas sumber 

daya manusia untuk menjalankan kebijakan secara 

efektif. Widodo (2011:98) menyebutkan bahwa 

walaupun aturan yang dibuat sudah jelas dan akurat, 

namun implementasi tidak akan efektif jika sumber 

daya pelaksana kebijakan kurang bertanggung jawab 

untuk melaksanakannya. Sumber daya ini akan 

berdampak langsung para proses implementais 

kebijakan. Potensi sumber daya yang tinggi akan 

membuat implementasi berjalan dengan baik, 

sebaliknya, rendahnya potensi sumber daya akan 

menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan. 

Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya 
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manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan 

kewenangan. 

a. Sumber Daya Manusia (staf) 

SDM harus memenuhi secara kualitas mauapun 

kuantitas demi keberhasilan implementasi 

kebijakan. Kualitas meliputi keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan berkompeten sesuai bidangnya, 

dan kecukupan sumber daya untuk merupakan 

kuantitas yang disyaratkan.  

b. Fasilitas  

Fasilitas diperlukan untuk mendukung kerja staf. 

Fasilitas fisik yang layak tersebut bisa berupa 

gedung, tanah dan peralatan perkantoran dan lain-

lain 

c. Informasi 

Informasi dalam melaksanakan kebijakan harus 

relevan dan diperlukan wewenang supaya 

pelaksana patuh terhadap regulasi untuk menjamin 

bahwa kebiajkan tersebut berjalan sesuai tujuannya 

d. Anggaran 

Modal yang cukup diperlukan supaya pelaksanaan 

kebijakan terjamin keberlangsungannya secara 

efektif  

3. Disposisi  

Edward (1980:89) mendefinisikan disposisi 

sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi 



31 
 

pelaksana kebijakan publik. Kemauan dan dedikasi 

serta karakteristik para impelementor kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut sangat penting untuk 

keberlangsungan implementasi kebijakan. Komitmen 

juga penting selain keahlian yang dimiliki untuk 

menjalankannya. Jika implementor tidak mendukung 

kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan 

dengan baik, dan sebaliknya. Hal penting dalam 

disposisi adalah menempatkan staf yang kapabel dan 

memberikan insentif bagi pelakasana kebijakan berupa 

penghargaan atau lainnya sebagai sarana pengendalian 

agar mereka melaksankan kebijakan sesuai yang 

direncanakan.  

4. Struktur birokrasi  

  Struktur birokrasi disini adalah semua instrumen 

organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. 

Terdapat dua aspek struktur organisasi ini, yaitu 

mekasnisme dan struktur birokrasi. Mekanisme 

biasanya dibuat dalam Standard Operational Procedure 

(SOP) yang merupakan pedoman langkah-langkah 

berupa keseragaman pola dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan supaya tidak melenceng dari 

yang sudah ditetapkan. Pembuatan SOP ini adalah 

penting untuk mmepertegas standar baku yang harus 

dilaksanakan dalam kondisi apapun.  
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  Fragmentasi atau pembagian koordinasi dan 

pertanggungjawaban juga penting dalam struktur 

birokrasi. Hal ini harus dilakukan dalam kondisi tepat 

dan sesuai dengan porsinya. Semakin panjangnya 

birokrasi yang tidak disertai dengan pembagian 

koordinasi dan tanggung jawab akan membuat 

permasalahan dalam implementasi. Struktur birokrasi 

yang panjang akan menimbulkan  bureaucratic 

fragmentation dan menjadikan proses implemetasi 

menjadi tidak efektif karena pengawasan akan lemah 

dan prosedur menjadi rumit dan kompleks. Kasus yang 

sering terjadi di Indonesia adalah implementasi tidak 

efektif karena kurangnya koordinasi dan kerjasama 

antara lembaga Negara.  

2.1.4. Evaluasi Implementasi Kebijakan 

 Suatu kebijakan publik harus diawasi melalui 

mekanisme evaluasi untuk mengetahui keefektifitasan 

kebijakan publik tersebut, dan sejauh mana tujuan 

tercapai. Dunn (2000:608) mendefinisikan evaluasi 

sebagai pemberian nilai terhadap hasil kebijakan. Hal 

ini disamakan dengan penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). 

Senada dengan hal tersebut Nugroho (2009: 535-536) 

berpendapat tujuan utama evaluasi adalah mengetahui 

besarnya kesenjangan antara harapan dan apa yang 

ada di lapangan. Dan yang perlu dilakukan selanjutnya 



33 
 

adalah cara mengurangi atau menutup kesenjangan 

tersebut (Nugroho, 2009: 535-536).  

 Evaluasi memiliki peran utama dalam analisis 

kebijakan. Pertama, evaluasi menyediakan informasi 

yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan, seberapa jauh kebutuhan dan nilai yang 

telah tercapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi 

mengklarifikasi dan mengkritik nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evalausi memberi 

sumbangan aplikasi metode analisis kebijakan lain, 

termasuk perumusan masalah dan rekomendasi 

(Dunn, 2010: 609-611). Dia juga menjelaskan kriteria 

untuk evaluasi kebijakan. Kriteria tersebut dijelaskan 

pada tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3  
Kriteria Evaluasi 

Tipe Kriteria Pertanyaan 

Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha dibutuhkan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 

tersebut dapat memecahkan masalah? 

Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan 

dengan merata kepada kelompok-kelompok yang 

berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 

preferensi atau nilai kelompok-kelompok 
tertentu? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan bener-

benar berguna atau bernilai? 
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Sedangkan evaluasi implementasi kebijakan 

publik sendiri bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

dalam indikator-indikator kinerja untuk menjawab 

pertanyaan pokok, antara lain bagaimana kinerja 

implementasi kebijakan publik (variasi dari outcome) 

terhadap variabel independen tertentu; faktor-faktor 

penyebab variasi tersebut (organisasi, lingkungan yang 

mempengaruhi variasi outcome implementasi 

kebijakan); dan bagaimana strategi untuk 

meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik 

dengan memilih variabel-variabel yang dapat diubah 

dan tidak dapat diubah (Nugroho, 2008: 484-486).  

Evaluasi implementasi kebijakan publik dapat 

digambarkan sebagai berikut 

Gambar 2.3 
Model Sederhana Evaluasi Implementasi 
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Jones dalam Winarno (2011, 230) menjelaskan 

bahwa untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat 

beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu 

pengkhususan (specification), pengukuran 

(measurement), analisis, dan rekomendasi. Kegiatan 

dalam spesifikasi terdiri dari identifikasi tujuan atau 

kriteria melalui mana program akan dievalausi. Kriteria 

tersebut digunakan untuk menilai manfaat program 

kebijakan. Kegiatan selanjutnya, yaitu pengukuran 

merupakan aktifitas pengumpulan informasi yang 

relevan untuk objek evaluasi. Tahap ketiga, analisis, 

berupa penggunaan informasi yang terkumpul untuk 

membuat kesimpulan. Sedangkan dalam rekomendasi 

ditentukan apa yang harus dilakukan di masa depan 

terkait kebijakan tersebut. 

James Anderson dalam Winarno (2011:230-233) 

membagi evaluasi implementasi  kebijakan dalam tiga 

tipe berdasarkan pemahaman evaluator terhadap 

evaluasi.  

1. Evaluasi sebagai kegiatan fungsional. 

 Evaluasi tipe ini dilihat hampir sama pentingnya 

dengan kebijakan itu sendiri. Setiap kebijakan dilihat 

berbeda dan subyektif tergantung cara pandang pihak 

tertentu. Demikian evaluator. Evaluasi akan 

menggunakan kriteria yang berbeda tergantung cara 

pandang evaluator sehingga terkadang kesimpulan 
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yang didapat mengenai kebijakan yang sama akan 

berbeda. 

2. Evaluasi yang berfokus pada bekerjanya 

kebijakan atau program tertentu 

 Evaluasi ini memfokuskan pada bekerjanya 

kebijakan, efisiensi program. Namun cenderung sedikit 

menghasilkan penelitian terhadap dampak suatu 

program kepada masyarakat. 

3. Evaluasi kebijakan sistematis 

 Evaluasi jenis ini melihat program secara obyektif 

untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dengan 

mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan dan 

masalah yang ada di masyarakat dan sejauh mana 

tujuan yang direncanakan tercapai. Evaluasi ini akan 

menghasilkan pemikiran dampak dari suatu kebijakan 

dan rekomendasi perubahan kebiajakan dengan 

mendasarkan pada kenyataan yang ada. Hal ini dapat 

digunakan untuk mengubah kebijakan sekarang dan 

membantu merencanakan kebijakan lain di masa 

depan.  

 Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh 

evaluasi kebijakan sistematis, maka peneliti akan 

menggunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis dalam 

penelitian ini.  

 



37 
 

2.1.5. Evaluasi Kebijakan Sistematis 

 Winarno (2012: 232-233) menjelaskan bahwa 

walaupun dianggap masih baru, teknik ini banyak 

mendapat perhatian di lingkungan peminat kebijakan 

publik karena dianggap lebih mampu menjalankan 

evaluasi kebijakan daripada tipe evaluasi lainnya. Yang 

membedakan evaluasi sistematis dari evaluasi informal 

yaitu metodologinya. Dalam melakukan evaluasi, perlu 

diperhatikan metode, pembuktian atau validasi 

datanya, desain penelitian, pengukuran, statistik, 

komunikasi dan lainnya. Evaluasi ini menggunakan 

metodologi ilmu sosial untuk mengukur efek sosial 

yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan atau 

program dan sejauh mana mereka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Karena menggunakan metode 

ilmiah, maka hasil yang diharapkan akan lebih 

obyektif. Selain itu model evaluasi ini luas cakupannya 

termasuk hal yang paling penting, yaitu melihat 

bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya 

kebijakan ini.  

 Beberapa evaluator menyamakan evaluasi 

dengan desain experimental, tes yang terstandar, 

kunjungan ataupun studi kasus. Namun Stufflebeam 

dalam bukunya yang berjudul “Systematic Evaluation, A 

Self-Instructional Guide to Theory and Practice” (1985:9) 

menganggap hal ini “dangkal, tidak memadai, dan 
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kadang-kadang memecah belah”. Evaluasi sistematis 

ini mendukung pendekatan eklektik, atau mencari yang 

terbaik dari berbagai sumber. Dalam setiap situasi 

evaluator dapat mengggunakan teknik yang cocok 

digunakan dan paling tepat untuk mencapai tujuan 

tertentu.   

Terdapat berbagai metode untuk melakukan 

evaluasi sistematis ini, yaitu evaluasi berorientasi 

tujuan (Pendekatan Tylerian), evaluasi dengan 

pendekatan scientifik (Edward A. Suchman), evaluasi 

design Cronbach, evaluasi CIPP (stufflebeam), Evaluasi 

Countenance (Stake), evaluasi pendekatan adversari 

(Owen & Wolf), evaluasi iluminatif, dan pendekatan 

berbasis pelanggan (Michael Scriven).  

 Teori evaluasi yang dikemukakan oleh Edward 

Schuman mendukung teori evaluasi sistematis ini. Dia 

menganggap bahwa evaluasi harus melalui pendekatan 

dengan logika metode scientifik. Dalam tulisannya dia 

menekankan bahwa diperlukan pengaturan praktis 

untuk menilai suatu program, untuk itu diperlukan 

kriteria yang spesifik untuk penilaian program. Dalam 

melakukan evaluasi terdapat banyak kendala praktek. 

Untuk menghadapi konsekuaensi yang diinginkan dan 

tidak diinginkan, maka evaluator juga harus 

mempertimbangkan nilai yang relevan. Suchman 

berpendapat bahwa evaluator harus menggunakan 
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teknik penelitian apapun yang ada dan sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhan dalam sebuah evaluasi 

(Stufflebam, 1985:89).  

 Dalam penelitian ini akan digunakan tahapan 

evaluasi yang dikembangkan oleh Edward A. Suchman. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dia 

berpendapat bahwa evaluasi harus menggunakan 

metode saintifik sesuai dengan situasi. Sehingga dalam 

penelitian ini data didapat baik dengan metode 

kualitatif maupun kuantitatif. Schuman berpendapat 

bahwa tujuan evaluasi adalah untuk menemukan 

apakah tujuan program sudah terpenuhi, menentukan 

kesuksesan atau kegagalan program dan faktor 

penyebabnya (Wirawan, 2011:39). Untuk itu di dalam 

langkah-langkah evaluasi oleh Schuman berusaha 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tahapan evaluasi oleh Edward A. Suchman 

(Winarno, 2012: 233-234) antara lain: 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan 

dievaluasi 

Salah satu tujuan dalam mengevaluasi adalah 

mengetahui apakah tujuan yang direncanakan 

sebelumnya tercapai atau tidak. Untuk itu langkah 

pertama yang harus diambil adalah mengetahui tujuan 

program yang hendak dievaluasi. Informasi yang harus 

diperoleh antara lain tujuan program, target atau 
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sasaran program, kapan perubahan yang diharapkan 

dapat terjadi, apa dampak yang diharapkan, dan 

bagaimana tujuan tersebut dicapai serta jika ada 

indikator keberhasilan program.   

2. Analisis terhadap masalah 

Analisis masalah ini dilakukan dengan 

menentukan masalah berdasarkan hasil identifikasi 

masalah. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang ada di 

tahap sebelumnya dapat membantu mengidentifikasi 

masalah secara jelas dan sistematis karena 

mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling 

penting. Menganalisis masalah dapat dilakukan dengan 

memperoleh data yang terjadi di lapangan.  

Dalam penelitian ini, nantinya masalah akan 

dianalisis dengan model implementasi yang 

dikemukakan oleh Edward III. Bagaimana implementasi 

kebijakan dilihat dari segi sumber daya, disposisi, 

komunikasi dan struktur birokrasinya. Dengan melihat 

hubungan antara keempatnya yang terjadi di lapangan 

akan dapat terlihat permasalahan yang ada pada 

implementasi kebijakan.   

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

Tujuan tahap ini adalah mengetahui standar 

yang telah ditetapkan sebagai pembanding dengan 

keadaan yang sebenarnya di lapangan. Untuk 

menetapkan standar sebagai patokan keberhasilan bisa 
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diambil dari peraturan atau kebijakan yang telah 

ditetapkan dan berdasarkan teori yang ada.  

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

yaitu Peraturan Walikota Salatiga No. 11 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif akan 

menjadi standar dalam membandingkan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Komponen-komponen 

Pendidikan inklusif yang ada di dalamnya akan menjadi 

patokan dalam pengambilan data bagaimana 

pelaksanaannya di lapangan.  

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang 

terjadi 

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan 

adalah memberi dampak baik itu jangka pendek 

ataupun panjang dalam masyarakat. Evaluasi 

implementasi kebijakan merupakan usaha yang 

dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan 

tersebut di lapangan. Dalam tahap ini perubahan atau 

dampak dari suatu kebijakan atau program akan 

diukur perubahannya.  

Dalam penelitian ini perubahan dilihat dari 

banyaknya anak yang mendapatkan akses pendidikan 

inklusi, dan perubahan persepsi masyarakat tentang 

diskriminasi yang diterima siswa ABK setelah adanya 

kebijakan ini.  Data yang pertama akan didapat secara 

kualitatif berdasarkan dokumen yang ada, sedangkan 
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data tentang perubahan persepsi masyarakat akan 

didapat dengan metode eksperimen dengan 

membandingkan kelompok yang mendapatkan akses ke 

pendidikan inklusif dan kelompok yang tidak 

mendapatkan akses/informasi tentang hal tersebut.    

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati 

merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena 

penyebab yang lain 

Dalam evaluasi implementasi kebijakan, 

evaluator harus benar-benar meemastikan bahwa 

dampak yang terjadi di lapangan merupakan hasil dari 

kebijakan yang telah dijalankan, bukan akibat dari 

faktor lain. Untuk mendapatkan data tersebut, 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif melalui 

kuesioner serta dilengkapi dengan data kualitatif 

dengan wawancara. Dari hasil tersebut nantinya akan 

dapat dilihat faktor yang menyebabkan perubahan 

tersebut.   

6. Beberapa indikator untuk menentukan 

keberadaan suatu dampak.   

Pada tahap terakhir ini evaluator akan menilai 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam 

proses ini perlu dikembangkan indikator atau kriteria 

evaluasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 

efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan 

ketepatan.  Kriteria yang digunakan dalam penelitian 
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ini ditetapkan berdasarkan variabel dalam teori Edward 

III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi.  

Tabel 2.2 

Kriteria Evaluasi 

Variabel Kriteria 

Komunikasi Efisiensi, perataan  

Sumber Daya Kecukupan, ketepatan 

Disposisi Responsivitas 

Struktur Birokrasi Efektifitas, efisiensi  

2.2. Pendidikan Inklusi 

Inklusi yang berasal dari bahasa Inggris Inclusion 

dijelaskan oleh Smith (2006: 43) sebagai pembauran 

anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah 

regular. Selain itu inklusi dapat diartikan sebagai 

akseptasi siswa dengan keterbatasan dalam kurikulum, 

lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri sekolah. 

Sapon dan Shevin dalam Sunardi (2002) menjelaskan 

bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan 

pendidikan dimana ABK bisa belajar dengan teman 

seusianya di sekolah reguler terdekat. Murid 

berkebutuhan khusus dan murid normal belajar dalam 

kelas yang sama dan program pendidikan disesuaikan 

dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Hal 

yang senada diungkapkan Valle & Connor dalam 
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Santrock (2014:226) yang menyatakan bahwa inklusi 

berarti memberi pendidikan anak dengan pendidikan 

khusus secara penuh-waktu di kelas reguler. Namun 

dia memberi catatan bahwa hal tersebut tergantung 

pada tingkat disabilitasnya. Anak dengan 

ketidakmampuan belajar atau gangguan bicara 

mungkin dapat dilayani, namun anak dengan 

pendengaran parah atau gangguan penglihatan 

mungkin perlu dididik di kelas atau sekolah terpisah. 

Sedangkan dalam pendidikan Permendiknas No. 70 

Tahun 2009 pasal 1 diterangkan bahwa 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 satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik 

pada umumnya.” Siswa dengan kelainan fisik, 

emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa memiliki hak 

untuk ikut mengenyam pendidikan secara inklusif pada 

satu sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya.  

Sedangkan yang dimaksud kelaianan tersebut adalah 

tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban 

belajar,  autis, memiliki gangguan motorik, menjadi 
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korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan 

zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, 

tunaganda. 

Dari pengertian diatas, penulis berpendapat 

bahwa pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan 

untuk anak berkebutuhan khusus dengan 

keterbatasan fisik, mental, berkemampuan istimewa, 

korban narkoba, minoritas, dan keterbatasan belajar 

lainnya yang menyatu dengan sekolah reguler di dekat 

tempat tinggalnya.  

Inklusi diperlukan agar terjadi pemerataaan 

pendidikan dengen memperpendek akses pendidikan ke 

pendidikan khusus dan memenuhi hal pendidikan 

anak. Dengan ini dapat membantu siswa dengan 

pemenuhan pendidikan yang berkualitas, membantu 

mengoptimalkan potensi mereka sehingga dapat 

berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat.  

Inklusi juga dimaksudkan untuk mempromosikan 

perubahan dan nilai-nailai sosial dan mengurangi 

diskriminasi dalam masyarakat. Dengan menempatkan 

siswa ABK setara dengan siswa normal, masyarakat 

diharapkan dapat melihat perbedaan yang ada sebagai 

keanekaragaman dalam masyarkat (Walker, tth:15) 

Masih dalam Walker, konvensi PBB tentang hak-

hak penyandang disabilitas pada tahun 2006 

menetapkan pendidikan inklusif sebagai mekanisme 
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untuk memberikan hak atas pendidikan bagi 

penyandang disabilitas. Dalam Pasal 24 disebutkan 

bahwa perlunya peran pemerintah untuk menjamin 

akses yang sama ke "sistem pendidikan inklusif di 

semua tingkatan" dan menyediakan akomodasi serta 

dukungan layanan untuk penyandang disabilitas untuk 

memfasilitasi pendidikan mereka. Konvensi ini 

menekankan hal yang dilindungi oleh hukum 

internasional terkait Education for All, dan menguraikan 

bagaimana kewajiban ini mungkin dipenuhi oleh 

pemerintah. Komitmen untuk pendidikan inklusif 

menjadi kewajiban hukum, berarti negara-negara 

secara hukum wajib untuk memberikan inklusif, 

berkualitas dan dasar yang gratis dan pendidikan 

menengah untuk semua anak. 

Dalam Permendiknas No. 26 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan 

bahwa siswa yang berkelainan tanpa disertai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata didorong 

untuk mengikuti pendidikan inklusif sejak Sekolah 

Dasar. Siswa yang berasal dari SDLB didorong untuk 

melanjutkan ke SMP umum setelah lulus.  

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, 

penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan 

kebutuhan khusus semua peserta didik. Sehingga 
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diperlukan penyesuaian oleh sekolah dalam kurikulum, 

sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, 

sistem pembelajaran, serta sistem penilaiannya. Bukan 

siswa yang menyesuaikan sistem, namun sekolahlah 

yang menyesuaikan siswa. Dalam penyelenggaraannya 

pendidikan inklusi berpegang pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Pemerataan dan peningkatan mutu (Pendidikan 

inklusi memungkinkan pemerataan layanan 

pendidikan dan pemberian akses pada semua anak).  

2. Keberagaman (Pendidikan diupayakan 

menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa 

yang berbeda)  

3. Kebermaknaan (Pendidikan menciptakan kelas yang 

ramah, menerima, keragaman dan menghargai 

perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian 

peserta didik) 

4. Keberlanjutan (Diselenggarakan secara 

berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang 

pendidikan) 

5. Keterlibatan (Penyelenggaraan pendidikan inklusif 

harus melibatkan seluruh komponen pendidikan 

terkait). 

2.2.1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Mangunsong (2009:4) menjelaskan bahwa Anak 

Berkebutuhan Khusus atau Anak Luar Biasa adalah 
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anak yang berbeda dibanding anak normal kebanyakan 

dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan 

sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan 

emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun 

kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; selama 

mereka membutuhkan modifikasi tugas sekolah, 

metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, 

bertujuan untuk pengembangan potensi atau 

kapasitasnya secara maksimal. Sedangkan menurut 

Thompson (2012:2) yang dikutip dari Pedoman Dasar 

Anak berkebutuhan Khusus di Inggris mendeskripsikan 

ABK sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar 

sehingga menuntut dibuatnya ketentuan pendidikan 

khusus untuk mereka. Hampir sama dengan deskripsi 

dalam pedoman tersebut, Diretcgov merujuk ABK 

kepada anak yang memiliki kesulitan belajar yang 

membuatnya lebih sulit untuk belajar atau mengakses 

pendidikan dibandingkan kebanyakan anak seusianya.   

Menurut penulis, ABK adalah anak-anak yang 

memiliki keterbatasan dalam hal fisik maupun mental 

sehingga mengalami kesulitan belajar atau mengakses 

pendidikan dibandingkan anak lainnya.  

Dalam bukunya, Thompson (2012:4-7) 

menjelaskan tentang sejarah ABK yang dimulai sejak 

diwajibkannya sekolah pada 1870 di Inggris. Anak 

dengan disabilitas dianggap tidak cocok untuk 
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bersekolah karena dipandang kurang sempurna. Model 

medis yang ada pada saat itu memandang anak dengan 

disabilitas “didefinisikan secara spesifik berdasarkan 

kondisi kesehatannya”. Selanjutnya terjadi pergeseran 

pendekatan dengan “model kebutuhan” pada sekitar 

tahun 1970an dimana ABK diberi perhatian lebih pada 

kebutuhan individu masing-masing. Mereka dapat 

mengikuti pendidikan umum dan tidak dipisahkan dari 

komunitas. Dalam era ini identifikasi anak-anak yang 

diduga berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru. 

Model Sosial kemudian diperkenalkan pada tahun 

1988. Model ini melihat bahwa lingkunganlah yang 

tidak mendukung jika melaksanakan model 

kebutuhan, sehingga melalui model ini tanggung jawab 

ada pada sekolah dasar dan sekolah menegah yang 

harus “mengadaptasi lingkungan dan kebijakan yang 

sesuai dengan kebutuhan murid”.  

Masyarakat selama ini lebih mengenal konsep 

pendidikan segregrasi untuk memfasilitasi pendidikan 

ABK. Casmini menjelaskan bahwa segregasi berarti 

memisahkan atau memencilkan, atau proses 

pemisahan suatu kelompok dnegan kelompok lain. 

Dalam konteks Pendidikan Luar Biasa, konsep ini 

berarti sistem pendidkan bagi ABK yang terpisah dari 

pendidikan anak normal baik dari segi lokasi maupun 

keseluruhan program pelaksanaannya. Terdapat 
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Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasra Luar 

Biasa (SDLB) untuk konsep pendidikan ini. SLB 

diperuntukkan memberikan layanan secara khusus 

bagi penyandang jenis kelainan tertentu. Sedangkan 

SDLB merupakan sekolah pada tingkat dasar untuk 

menampung beberapa jenis kelainan dalam satu atap. 

Hal ini dimaksudkan untuk menuntaskan gerakan 

wajib belajar di tingkat sekolah dasar. Biasanya SDLB 

didirikan jauh dari SLB dan jumlah ABK dengan 

masing-masing kelainan sedikit jumlahnya.  

Disabilitas sangat erat kaitannya dengan 

kemiskinan. Terdapat siklus yang terus berulang. 

Orang dengan disabilitas memiliki kemungkinan untuk 

berada di golongan ekonomi lemah. Hal ini karena 

terdapat stigma sosial di masyarakat yang 

membedakan mereka dari fasilitas dan kegaitan umum. 

Hal ini membuat akses ke layanan menjadi susah, bagi 

anak dengan disabilitas, pendidikan yang berkualitas 

merupakan contohnya. Hal terseut membatasi 

kesempatan untuk terbebas dari kemiskinan, seperti 

pekerjaan yang bagus, peningkatan kualitas kesehatan 

dll. Hal ini semakin membuat mereka dan eksklusi  

terbuang. Akibatnya kemiskinan di depan mata, yang 

biasanya diwariskan kepada keturunan selanjutnya. 

Hal tersebut berulang dari awal (Walker, tth:13). Oleh 

karena Anak Berkebutuhan Khusus atau difabel harus 
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memiliki pendidikan yang layak dan berkualitas untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan 

taraf hidup mereka.  

2.2.2. Anak dengan Cerdas Bakat Istimewa 

Cerdas dan Bakat istimewa diartikan dari gifted 

and talented (Bahasa Inggris) yang memiliki definisi 

berbeda dari beberapa para ahli. Pengertian Anak 

berbakat dari Terman dalam Munandar (2012) adalah 

anak yang memiliki intelegensi (IQ) lebih dari 140. 

Acuan nilai yang sedikit berbeda dikemukakan oleh 

Santrock (2014:230) yang mendefinisikan anak 

berbakat memiliki kecerdasan di atas rata-rata (lebih 

dari 130) dan atau memiliki bakat di beberapa bidang, 

misalnya seni musik, matematika. Paradigma baru 

muncul dari pemikiran Miller yang berpendapat bahwa 

terjadi perubahan pandangan tentang kecerdasan yang 

meliputi ide seperti multiple intelligence Gardner dan 

kriterianya di masa depan justru menjauh dari kriteria 

IQ (Santrock, 2014:230). Sedangkan definisi U.S. Office 

of Education (USOE) yang juga diadopsi oleh seminar 

nasional mengenai Alternatif Program Pendidikan bagi 

Anak Berbakat yang diselenggarakan pada 1981 adalah  

Anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-
orang profesional diidentifikasi sebagai anak yang 
yang mempu mencapai prestasi yang tinggi karena 
mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. 
Kemampuan tersebut baik secara potensial maupun 
yang telah nyata meliputi kemampuan intelektual 
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umum, akademik khusus, berpikir kreatif-
produktif, memimpin, dalam salah satu bidang seni, 
psikomotor (misalnya olahraga).  
 

Sedangkan di Indonesia, konsep dalam 

mengidentifikasi siswa berbakat adalah “Three Ring 

Conception” oleh Renzulli. Jika seorang anak hanya 

memperlihatkan salah satu ciri, artinya belum 

memperlihatkan keberbakatan. Kriteria keberbakatan 

adalah jika kemampuan umum dan kreatifitas saling 

berkaitan di atas rata-rata serta adanya pengikatan diri 

terhadap tugas yang cukup tinggi.  

1. Kemampuan Umum di atas Rata-rata (Intelgensi)  

Ada anggapan bahwa keberbakatan dapat dilihat 

dari prestasi belajar. Sejalan dengan hal tersebut, 

Wallach dalam Munandar juga menyebutkan bahwa 

bagusnya skor akademis bukan merupakan gambaran 

potensi untuk kinerja kreatif/produktif. Kemampuan 

ini diukur oleh tes intelegensi, prestasi, bakat dan 

kemampuan, mental primer, dan berpikir kreatif antara 

lain penalaran verbal numerikal, kemampuan spasial, 

kelancaran dalam memberikan ide, dan orisinalitas.   

2. Kreatifitas 

Kreatifitas merupakan kemampuan untuk 

membuat hal baru, memberi ide pemecahan masalah, 

atau melihat hubungan baru antara unsur-unsur yang 

sudah ada.  

3. Pengikatan Diri Terhadap Tugas 
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Hal ini merupakan bentuk motiavasi untuk 

mendorong seseorang tekun dalam menyelesaikan 

tugas dan menghadapi tantangan dan merasa 

bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Galton 

dalam Munandar juga sependapat bahwa bukan hanya 

faktor genetis dan genius saja yang bisa berprestasi, 

namun motivasi intrinsik dan kemauan bekerja keras 

adalah faktor penentu lainnya. Kemampuan bertahan 

akan tekanan sosial karena orientasi terhadap tuntutan 

tugas yang dikemukakan oleh Cruthfield juga 

mendukung teori ini.  

Gambar 2.4 

Konsep Renzulli tentang Keberbakatan 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kajian dari temuan penelitian 

sebelumnya diatas, maka dapat diartikan bahwa anak 

berbakat atau anak dengan Cerdas Bakat Istimewa 

adalah Anak dengan intelegensi dan kemampuan tinggi 

Sumber: Munandar  

(2012:26) 
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yang meliputi kemampuan intelektual umum, dan 

kreatifitas, memimpin, psikomotor (misalnya olahraga) 

serta pengikatan diri terhadap tugas tinggi sehingga 

mampu berprestasi baik.  

Faktor hereditas dan lingkungan menjadi 

pendorong munculnya anak berbakat. Anak yang 

memiliki bakat menurun menunjukkan kemampuan 

yang bagus di bidang tertentu sejak muda sebelum dan 

pada awal pelatihan formal. Namun peneliti 

membuktikan faktor lingkungan juga berpengaruh, 

ditandai dengan orang-orang berkemampuan unggul di 

berbagai bidang di tingkat dunia mendapatkan 

dukungan yang kuat dari keluarga, pelatihan dan 

praktik (Santrock, 2014:232).  

Munandar dalam Wulan (2011:260) menjelaskan 

bahwa Anak CIBI membutuhkan penanganan khusus 

dalam pendidikan karena beberapa karakteristik yang 

dimiliki anak-anak tersebut  membuat mereka berbeda 

dengan siswa lain. Karakteristiknya antara lain tingkat 

kecerdasan yang di atas rata-rata, daya pikir kreativitas 

yang besar serta komitmen terhadap tugas dan 

memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi. 

Sedangkan ciri-ciri kepribadiannya, antara lain, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai 

tantangan, tidak mudah puas serta ulet dalam 

berusaha. Sehingga untuk mengambangkan potensinya 
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secara optimal, dibutuhkan kurikulum dan metode 

yang berbeda dalam pengajarannya sesuai minat, dan 

bakat mereka. Supaya tidak dianggap “aneh” atau 

under achiever (prestasi tidak sesuai dengan 

kemampuannya) maka dibutuhkan pelayanan yang 

berbeda dengan sekolah reguler.  

Hertzog dalam Santrock (2014:232-233) 

mengusulkan beberapa program untuk menangani 

anak berbakat, yaitu kelas khusus, percepatan 

(akselerasi) dan pengayaan dalam pengaturan kelas 

reguler, mentor dan program magang serta kerja/studi 

dan/atau program layanan.  

Amril Muhammad, Sekretaris Jenderal Asosiasi 

Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung 

Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas/Berbakat 

Istimewa (Asosiasi CB/BI) mengatakan bahwa terdapat 

2,2 % anak usia sekolah yang memiliki kualifikasi 

cerdas istimewa. Sedangkan yang mengikuti program 

khusus, akselerasi hanya sekitar 0,43% karena 

program ini di Indonesia dianggap belum 

mengakomodir keunggulan mereka (Kompas, 2009). 

 

2.2.3. Kebijakan Inklusi di Indonesia  

UNESCO adalah lembaga yang mengenalkan 

program global Pendidikan untuk Semua (Education For 

All) sejak 1990 di Jomtien, Thailand ketika UNESCO 
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menjadi tuan rumah Konferensi Dunia pertama tentang 

Education for All. Kemudian Forum Pendidikan Dunia 

yang diadakan di Dakar, Senegal pada tahun 2000 

menghasilkan Kerangka Aksi. Dalam bagian  

"Tantangan dan Peluang" terdapat seruan pendekatan 

yang lebih inklusif untuk mengatasi "kebutuhan orang 

miskin dan yang paling dirugikan, termasuk anak-anak 

yang bekerja, penduduk pedesaan terpencil dan 

nomaden, dan etnis dan bahasa minoritas, anak-anak, 

orang-orang muda dan orang dewasa yang terkena 

dampak konflik, HIV / AIDS, kelaparan dan kesehatan 

yang buruk, dan mereka yang memiliki kebutuhan 

belajar khusus " 

Indonesia mulai mengupayakan penididkan 

inklusi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 pada 20 

Januari 2003 perihal pendidikan khusus di sekolah 

reguler. Di dalamnya memuat bahwa di setiap 

kabupaten/kota harus ada sekurang-kurangnya 4 

sekolah inklusi yang terdiri atas masing-masing 1 SD, 

SMP, SMA dan SMK. Hal ini didukung oleh Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003. Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Pendidikan 

diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan 

berkeadilan dan tanpa diskriminasi”, pasal 11 ayat 1 

berbunyi “adalah kewajiban pemerintah untuk 
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menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga 

negara, tanpa adanya diskriminasi” dan pasal 12 ayat 

1b “hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang 

layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya”. 

Selain itu kebijakan pendidikan inklusif juga dilandasi 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 41 

tentang “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan 

pendidikan inklusi harus memiliki tenaga 

kependididikan yang mempunyai kompetensi 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik 

dengan kebutuhan khusus”. 

Dari data Direktorat Pendidikan Khusus tahun 

2008 yang dikutip oleh Sunardi (2011:3) terlihat bahwa 

terdapat respon positif dengan adanya 925 sekolah 

inklusi di Indoneia yang terdiri dari 790 sekolah inklusi 

dengan ABK dan 135 sekolah dengan program 

akselerasi untuk anak CIBI dari tingkat TK sampai 

SMS/SMK pada tahun 2008. Kebijakan ini kemudian 

diperkuat dengan dikeluarkannya Permendiknas NO. 

70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang 

menyebutkan bahwa setiap kabupaten/kota harus 

menyelenggarakan paling tidak 1 sekolah inklusi di 
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tingkat SMA, dan setiap kecamatan harus ada sekolah 

inklusi paling tidak 1 SD, dan 1 SMP.  

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, 

pemerintah menyediakan dana/block grant/hibah 

sejumlah 50 juta rupiah pada setiap sekolah yang 

menyelenggarakan program inklusi. Dana ini dpat 

digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk 

pelatihan guru, workshop, atau pembelian 

instruksional dan bahan administrasi. Pemerintah juga 

menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Sekolah Inklusif.   

Kebijakan pendidikan inklusi ini semakin 

diperkuat dengan adanya Permendiknas NO. 70 tahun 

2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik 

yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/ bakat istimewa. Di dalamnya  

disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota 

menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik, dan menjamin 

tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada 

satuan pendidikan yang ditunjuk. Sedangkan 

kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat 

satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, 

minat, dan minatnya. Pembelajarannya pun harus 

disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. 

Dalam hal SDM, Pemerintah kabupaten/kota wajib 
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menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru 

pembimbing khusus (GPK) pada satuan pendidikan 

yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan 

inklusif serta wajib meningkatkan kompetensi di bidang 

pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan  penyelenggara 

pendidikan inklusif yang dapat dilakukan melalui pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (P4TK); Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan (LPMP); Perguruan tinggi (PT); Lembaga 

pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan 

pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional 

dan/atau Departemen agama; serta Kelompok Kerja 

Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan 

sejenisnya.  

Dalam pelaksanaannya, sekolah inklusi di 

Indonesia mengacu pada pendapat Vaughn yaitu 

menggunakan model inklusi moderat. Dalam model ini 

layanan diberikan sesuai kebutuhannya, sehingga 

penempatan anak berkelainan dipilih yang paling bebas 

diantara layanan yang disediakan dan disesuaiakan 

dengan potensi dan kelainannya. Penempatan tersebut 

bersifat sementara sehingga siswa dapat secara 

fleksibel pindah dari satu alternatif layanan ke 

alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi 
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kebutuhan khususnya berubah-ubah (Rudiyati, 

2011:11). Penempatan anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai 

model, yaitu 

a. Kelas reguler “Full Inclusion”  

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama 

siswa lain di kelas reguler sepanjang hari dengan 

menggunakan kurikulum yang sama dengan 

siswa reguler lain. \ 

b. Kelas reguler dengan cluster  

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama 

dengan siswa lain di kelas reguler dalam 

kelompok khusus  

c. Kelas reguler dengan pull out  

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama 

siswa lain di kelas reguler namun dalam waktu-

waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang 

bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan 

mendapat layanan bimbingan dari Guru 

Pembimbing Khusus  

d. Kelas reguler dengan cluster dan pull out  

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama 

siswa lain di kelas reguler dalam kelompok 

khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik 

dari kelas reguler ke ruang bimbingan/ruang 
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sumber untuk belajar dan mendapat layanan 

bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus  

e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian  

Anak berkebutuhan khusus belajar dan 

mendapat layanan bimbingan dari Guru 

Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada 

sekolah reguler, tetapi dalam bidang-bidang 

tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas 

reguler/inklusif  

f. Kelas khusus penuh  

Anak berkebutuhan khusus belajar dan 

mendapat layanan bimbingan dari Guru 

Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus yang 

ada pada sekolah reguler 

Sekolah Inklusif dapat memilih model mana yang 

akan diterapkan disekolah tersebut. Dengan 

pertimbangan berbagai hal, model yang diterapkan 

dapat berganti-ganti sesuai kebutuhan atau karena 

faktor-faktor sebagai berikut: (1) Jumlah anak 

berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang 

dilayani; (2) Jenis dan tingkat kelainan anak; (3) 

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) termasuk 

Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus; dan (4) 

Sarana dan prasarana yang tersedia. 

Penyelenggaaraan pendidikan inklusi di Salatiga 

telah berjalan sejak 2010 di sejumlah sekolah, yaitu Sd 
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Blotongan 3, SD Pulutan 2, dan SMP 10 Salatiga. 

Berdasarkan analisis Dinas Pendidikan Salatiga dan 

semakin banyaknya ditemukan ABK, maka hal ini 

ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan 

pendidikan inklusi di Kota Salatiga. Selain itu, 

kebijakan ini dibuat salah satunya dengan 

pertimbangan bahwa Salatiga yang memiliki Unit 

Layanan Konsultasi Pendidikan khususnya Inklusif di 

Jawa Tengah serta telah menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan ABK kiri dan kanan sejak 2012. Kebijakan 

ini tertuang dalam Perwali No. 11 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Adanya kebijakan 

ini membuat semua sekolah dari tingkat SD sampai 

SMA wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus 

(Salatiga Miliki Unit Layanan Konsultasi Pendidikan, 

2013).  

 Komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif 

yang termuat dalam Perwali No. 11 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Salatiga 

adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik 

a. Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas 

peserta didik yang tunanetra, tunarungu, 

tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, 

berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, 

memiliki gangguan motorik, menjadi korban 
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penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat 

adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, 

tunaganda 

b. mengalokasikan kursi peserta didik yang 

memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta 

didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang 

akan  diterima. 

c. Sekolah mengalokasikan kuota tertentu untuk 

ABK saat Penerimaan Peserta Didik baru 

2. Identifikasi dan Assesmen 

Dilaksanakan oleh GPK atau dengan bantuan 

profesional  

3. Kurikulum 

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan 

inklusif menggunakan KTSP yang mengakomodasi 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai 

dengan bakat, minat, dan minatnya. 

4. Ketenagaan 

a. Terdapat Guru Pendamping Khusus (GPK) paling 

sedikit 1 orang di tiap sekolah 

b. Tugas GPK antara lain: 

1) Merancang dan melaksanakan program 

kekhusussan 

2) Melakukan proses identifikasi, asesmen, dan 

menyusun program pembelajaran individual 

3) Melakukan modifikasi bahan ajar 
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4) Melakukan evaluasi program pembelejaran 

bersama guru kelas 

5) Membuat laporan program dan perkembangan 

ABK 

c. Mendapat insentif dan jumlah angka kredit 

d. Penyediaan GPK difasilitasi pemerintah 

5. Pengelolaan Kelas dan Pembelajaran  

a. Mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta 

didik berkebutuhan khusus 

b. Prinsip pembelajaran meliputi prinsip motivasi, 

latar/konteks, keterarahan, hubungan sosial, 

belajar sambil bekerja, individualisasi, 

menenukan dan memecahkan masalah 

c. Proses pembelajaran merupakan tugas dan 

tanggung jawab guru kelas/ guru mata pelajaran 

d. Proses pembelajaran dilaksanakan bersama 

peserta didik lain dalam satu kelas dan dapat 

memperoleh layanan secara individual di ruang 

sumber 

6. Sistem Kenaikan kelas dan Laporan Hasil Belajar 

a. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik 

pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum 

KTSP yang bersangkutan 

b. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan 
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sesuai standar nasional pendidikan atau 

diatasnya wajib  mengikuti ujian nasional dan 

memperoleh ijazah oleh pemerintah 

c. Peserta yang memiliki kelainan dan mengikuti 

pembelajaran berdasarkan kurikulum yang 

dikembangkan di bawah standar nasional 

mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan yang bersangkutan meperoleh 

surat tanda tamat belajar dari sekolah dan dapat 

melanjutkan ke tingkat lebih tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusif atau 

satuan pendidikan khusus 

7. Sarana Prasarana 

Penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran 

yang diperlukan bagi ABK 

8. Manajemen Sekolah 

Pelaksanaan manajeman sekolah inklusif 

menerapkan Manajemen berbasis sekolah 

9. Pendanaan 

Pendanaan untuk sekolah inklusif bersumber dari 

APBN, APBD Provinsi Jateng, APBD Kota Salatiga dan 

sumber pendanaan lain 

10. Monitoring evaluasi 

a. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, 

bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan 

dan pelatihan 
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b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

dan pelaporan oleh sekolah 

c. Pengawasan oleh aparat fungsional di bidang 

pengawasan 

11. Pemberdayaan Masyarakat 

Peran serta masyarakat dapat meliputi 

perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan 

kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

serta pengawasan. Sedangkan pemberian bantuan 

langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, 

dukungan pembiayaan dan sarana prasarana, 

penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.  

Dalam proses pembuatan kebijakan, Peraturan 

Walikota yang dikeluarkan di Kota Salatiga ini sudah 

memenuhi aspek-aspek yang disyaratkan didasarkan 

pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan 

berdasarkan teori tentang pendidikan inklusi mulai 

dari penerimaan peserta didik sampai pemberdayaan 

masyarakat seperti yang telah diuraikan sebelumnya.  

2.3 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyadi (2014) 

tentang “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan 

Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo” 

menunjukkan bahwa pelaksanaan inklusi di Kota 

tersebut sudah sesuai yang diharapkan. Pemerintah 
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juga memiliki komitmen dalam menjalankan program 

ini serta sistem pendidikan inklusif yang ada sudah 

mapan. Sayangnya penyelenggaraan inklusi di kota 

tersebut masih terkendala oleh dana, kompetensi guru 

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, dan 

fasilitas di sekolah yang kurang menunjang untuk 

inklusi. Hasil yang hampir sama ditunjukkan penelitian 

yang dilakukan oleh Setyawan (2013) yang memotret 

pendidikan inklusi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan judul “Evaluation of Inclusive Education Project 

in Nusa Tenggara Barat”. Dengan menggunakan metode 

evalausi sistematis, temuan menunjukkan bahwa 

proyek pendidikan inklusi di provinsi tersebut sangat 

memuaskan dalam implementasi, hasil dan prestasi, 

serta relevansinya; nilai memuaskan dalam hal 

keefektifitasannya; dan cukup memuaskan dalam hal 

keberlanjutannya.  

Hasil yang berbeda mengenai kesuksesan 

implementasi kebijakan program inklusi dapat dilihat 

pada penelitian yang berskala lebih luas, yaitu di 

tingkat provinsi yang dilakukan oleh Haryono (2015) 

dengan judul “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah” 

dan Mukhlis (2011) tentang “Kebijakan Pendidikan 

Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan 

Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan”. Dengan metode 
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evaluasi CIPP, penelitian Haryono memiliki temuan 

bahwa managemen pendidikan inklusi di Provinsi Jawa 

Tengah berada di kategori C. Hampir sama hasilnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono, 

penelitian oleh Muklis yang menganalisa dengan 

Structural equation Models (SEM) ini memberi temuan 

kurang berhasilnya tingkat penerimaan implementasi 

pendidikan inklusif dan belum terlaksananya proses 

implementasi, namun tingkat penerimaan implementasi 

dan implementasi pada kelompok sasaran termasuk 

berhasil. Faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan antara lain; kebebasan berinteraksi, 

kesamaan akses, sosialisasi, manajemen, isi kebijakan 

(faktor internal) dan koordinasi, lingkungan inklusif 

(faktor eksternal). 

Sementara itu dalam penelitiannya yang Berjudul 

“Inclusive Education In The National Education Act Of 

Indonesia And Its Application In The Primary School: 

Lessons For Developing Countries” Akter (2011) 

berpendapat bahwa pendidikan inklusif di Indonesia 

dapat terus berkembang, namun diperlukan 

transformasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah 

dalam implementasinya.  

  Penelitian oleh Sunardi (2011) dilakukan secara 

lebih luas dengan memotret implementasi pendidikan 

inklusi di Indonesia. Penelitian berjudul “The 
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Implementation of Inclusive Education for Students with 

Special Needs in Indonesia” ini berfokus pada 

managemen sekolah, penerimaan siswa baru, 

identifikasi dan penilaian siswa, kurikulum, 

pengajaran, evaluasi dan dukungan eksternal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam hal managemen 

sekolah mayoritas sekolah inklusif telah 

mengembangkan rencana strategis, penunjukan 

koordinator dan melakukan rapat koordinasi rutin. 

Dalam hal penerimaan siswa baru, 54% sekolah 

memberikan kuota bagi siswa ABK, 19% menerapkan 

proses seleksi dalam proses penerimaan mahasiswa. 

Sementara itu sekitar 50% sekolah inklusif telah 

dimodifikasi kurikulum mereka, termasuk berbagai 

standar. Dalam hal pembelajaran, 68% sekolah inklusi 

memodifikasi proses pembelajaran mereka. Namun 

hanya beberapa sekolah yang menyediakan peralatan 

khusus untuk siswa ABK. Dalam evaluasi siswa, 50% 

sekolah memodifikasi tes, administrasi, alokasi waktu, 

dan laporan siswa. Terakhir, dukungan eksternal 

dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan fasilitas 

sebagian besar disediakan oleh pemerintah provinsi 

dan oleh Direktorat Pendidikan Khusus. 

 Dari penelitian diatas, terdapat berbagai jenis 

model yang dipakai antara lain metode deskriptif, model 

evaluasi CIPP, evaluasi sistematis, dan menganalisis 
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data menggunakan Structural Equation Models (SEM). 

Cakupan penelitiannya pun bervariasi, mulai dari 

lingkup kota, provinsi, dan nasional baik di level 

sekolah dasar maupun semua jenjang. Penelitian yang 

dilakukan berdasarkan penelitian yang telah ada 

sebelumnya dengan mengkaji dari sisi yang berbeda 

dan metode yang berbeda. Berdasarkan uraian 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diatas, 

penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan 

dengan apa yang dilakukan beberapa peneliti 

sebelumnya, yaitu memotret implementasi program di 

tingkat Kota seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistyadi (2014) di jenjang pendidikan dasar SD dan 

SMP di Kota Salatiga. Sedangkan metode yang 

dilakukan sama seperti apa yang telah dikerjakan 

Setyawan (2013) dalam sebuah proyek yang 

dilakukannya di Nusa Tenggara yaitu menggunakan 

evaluasi sistematis. Yang membedakan adalah penulis 

mengkombinasikan metode evaluasi sistematis dengan 

kajian model implementasi kebijakan oleh Edward III.   

 

2.4 Kerangka Pikir 

  Berdasarkan permasalahan dan teori yang 

digunakan, maka kerangka pikir penelitian evaluasi 

implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota 
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Salatiga ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.5 

berikut ini. 

Gambar 2.5 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya kebutuhan untuk memperluas akses 

pendidikan dan mengurangi diskriminasi untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), maka pemerintah 

mengeluarkan kebijakan program sekolah inklusi 

untuk memberikan pendidikan yang sama bagi para 

ABK di sekolah reguler. Kebijakan di tingkat Kota 

Salatiga diwujudkan dalam Peraturan Walikota No. 11 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusi. Kebijakan tersebut diimplementasikan di 

lapangan untuk mencapai tujuan yaitu memberikan 
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2. Implementasi (dianalisa dengan 

model implementasi Edward III) 
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kesempatan yang luas pada semua peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan 

bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya, serta 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif bagi 

semua peserta didik berkebutuhan khusus. Namun 

dalam proses implementasinya muncul berbagai 

persoalan sehingga perlu dilakukan sebuah evaluasi 

bagi implementasi kebijakan yang telah berlangsung. 

Evaluasi implementasi kebijakan dilakuan dengan 

evaluasi sistematis dengan melalui tiga tahap, yaitu 

proses, implementasi dan hasil. Dalam tahap proses 

dilakukan identifikasi tujuan kebijakan. Sedangkan 

pada tahap implementasi peneliti menganalisis masalah 

dan melakukan deskripsi dan standarisasi kegiatan. 

Pada tahap paling penting ini, model implementasi 

kebijakan Edward III digunakan untuk menganalisis 

masalah dengan ditinjau dari segi komunikasi, 

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di tahap 

akhir, yaitu hasil, dilakukan pengukuran terhadap 

tingkatan perubahan yang terjadi, menentukan apakah 

perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain serta 

melihat indikator untuk menentukan keberadaan suatu 

dampak.  

 

 


