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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

evaluatif. Evaluasi implementasi kebijakan ini 

menggunakan model evaluasi kebijakan sistematis yang 

melihat program secara obyektif untuk mengukur 

dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan 

yang direncanakan tercapai. Penelitian tentang 

implementasi kebijakan program sekolah inklusi di 

Kota Salatiga ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan model implementasi Edwards III yang 

melihat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Hasil penelitian yang didapat akan 

dijabarkan dan dideskripsikan dalam kalimat yang 

menggambarkan hasil evaluasi kebijakan.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu 

Agustus-November 2016 di Kota Salatiga. Sekolah yang 

akan diteliti meliputi 2 Sekolah Dasar di setiap 

kecamatan dengan total 8 Sekolah Dasar dan 3 SMP 

yang menerapkan program inklusi.  
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3.3 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan 

Kota Salatiga, serta sekolah-sekolah di tingkat SD dan 

SMP di Salatiga yang menerapkan program inklusi, 

yaitu SDN Blotongan 03, SDN Pulutan 02, SDN 

Cebongan 1, SDN Kumpulrejo 2, SDN Mangunsari 6, 

SDN Dukuh 02, SD IT Nidaul Hikmah, SD Kristen 

Satya Wacana, SMP Negeri 7, SMP Negeri 10, SMP 

Kristen 4, SMP Kristen Satya Wacana, SMP Negeri 1, 

SMP Negeri 8, SMP Kristen 2. Data dari Dinas 

Pendidikan diperoleh dengan wawancara dengan 

informan dan studi dokumen tentang panduan yang 

dikeluarkan oleh Dinas pendidikan, pendanaan 

program inklusi, dan data tentang Guru Pendamping 

Khusus. Sedangkan data dari sekolah didapat dengan 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru serta 

penyebaran kuesioner pada sekolah-sekolah yang 

dipilih dengan cara purposive sampling.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, antara lain studi dokumen, 

wawancara mendalam, dan kuisioner. Wawancara 

dilakukan dengan informan, dalam hal ini pimpinan 

dinas atau pihak yang berwenang dalam pengambilan 

kebijakan mengenai program inklusi. Selain itu 

wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sekolah dan 
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Guru untuk triangulasi data dengan hasil kuesioner 

yang nantinya juga akan diberikan kepada Kepala 

Sekolah dan Guru. Sedangkan studi dokumen didapat 

dari Peraturan Walikota terkait program inklusi, 

petunjuk teknis pelaksanaan sekolah inklusi, 

pendanaan program inklusi, data tentang Guru 

Pendamping Khusus, data ABK di sekolah-sekolah 

serta data pendukung lainnya. Sementara itu kuesioner 

digunakan untuk mengumpulkan data dari sekolah. 

Kuesioner akan diberikan untuk mendapatkan data 

dari Kepala Sekolah. Kuesioner dan pedoman 

wawancara yang digunakan dibuat berdasarkan 

indikator yang telah dikembangkan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen sebagai alat pengumpul data dibuat 

berdasarkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi. 

Instrumen dalam penelitian ini dikembangkan dari 

variabel-variabel dalam model impelementasi kebijakan 

Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Sedangkan hal-hal tersebut 

dilihat dari segi efektifitas, efisiensi, kecukupan, 

perataan, responsivitas, dan ketepatannya. Instrumen 

yang digunakan adalah pedoman wawancara dengan 

Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah; Kuesioner, 

dokumen pendukung, tabel dan penilaian evaluasi. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

 Analisa data bertujuan untuk menguraikan suatu 

masalah menjadi bagian-bagian sehingga makna 

sebenarnya bisa lebih dipahami lebih jelas 

permasalahannya. Teknik analisa data ini dimulai 

mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Hasil yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 

ditriangulasi dengan hasil kuesioner dan eksperimen. 

Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan dan 

disimpulkan. Terakhir, data dijabarkan secara narasi 

sebagai data yang informatif sebagai hasil analisis 

penelitian.  

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Teknis validasi yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan triangulasi sumber. Dalam teknik ini, 

peneliti mengecek kebenaran data dari beragam 

sumber. Data-data tersebut dideskripsikan, 

dikategorikan, dicarai pandangan yang sama dan 

berbeda serta yang lebih spesifik. Setelah dianalisis dan 

ditarik kesimpulan, sumber data diminta kesepakatan 

(member check) tentang data tersebut.   

 

 

 

 

 

 

 


