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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Departemen Pendidikan Nasional RI (2003:5) mendefinisikan 

pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan definisi pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional 

tersebut, nampak bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran 

untuk menghasilkan manusia terdidik yang dewasa secara intelektual, 

moral serta berkepribadian. Proses pembelajaran dalam menghasilkan 

peserta didik yang dewasa menekankan pada perubahan sikap, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan penerapan atas nilai-nilai 

kebudayaan yang berperan strategis dalam mengembangkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

  Apabila suatu bangsa tidak mengembangkan sumber-sumber 

manusianya, maka bangsa tersebut tidak akan dapat mengembangkan 

sistem politik, aparat pemerintahan yang cakap dan bersih, angkatan 

perang yang tangguh, ataupun perekonomian yang makmur bagi seluruh 

rakyat (Oteng Sutrisna, 1977:41). Pengembangan kualitas Sumber Daya 
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Manusia ini diupayakan melalui pendidikan yang akan bermanfaat bagi 

kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah 

bangsa yang mempunyai pendidikan yang berkualitas. 

   Pendidikan yang berkualitas akan terwujud jika terdapat kesatuan 

antar faktor yang saling mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan akan tampak pada 

relevansinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tri Widiarto dan 

Esther Arianti (2007:41) mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain: 

1. Tersedianya tenaga kependidikan yang cukup dan bermutu 

2. Adanya kurikulum yang sesuai kebutuhan 

3. Tersedianya biaya pendidikan yang memadai 

4. Sarana pendidikan yang dapat mendukung kurikulum 

5. Manajemen pendidikan yang efektif 

  Lembaga pendidikan yang bersifat formal merupakan tempat yang 

strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam membina generasi 

penerus di masa depan. Proses pembinaan tersebut, dilakukan melalui 

interaksi belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Husnul 

Chotimah (Jamal Ma’mur Asmani, 2009:20) mendefinisikan pengertian 

guru dalam lembaga pendidikan formal sebagai orang yang memfasilitasi 

alih pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Guru 

mempunyai peranan yang penting dalam perubahan kualitas pendidikan 

karena gurulah yang menjadi perantara langsung dari ilmu pengetahuan 

dengan peserta didik. Guru menjadi faktor yang paling mempengaruhi 
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proses pendidikan dengan pembentukan karakter dan pengembangan 

kemampuan peserta didik.  

  Peranan guru pada masa Orde Lama juga sangat penting dalam 

membentuk suatu bangsa yang baru merdeka. Sebelum merdeka, tidak 

semua golongan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Pada 

masa kolonial, pendidikan bagi kaum pribumi hanya untuk memenuhi 

keperluan tenaga buruh (buruh kasar). Sistem pendidikan dan 

persekolahan didasarkan pada penggolongan sosial untuk mempertahankan 

sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan sosial masyarakat 

terbagi atas golongan-golongan yang didasarkan atas keturunan 

bangsawan dan status, meliputi:  

1. Pembagian penduduk menurut hukum pada tahun 1848: 

a. Golongan Eropa 

b. Golongan yang dipersamakan dengan Eropa 

c. Golongan Bumi Putera 

d. Golongan yang dipersatukan dengan Bumi Putera 

Pada tahun 1920 terdapat perubahan sehingga menjadi: 

a. Golongan Eropa 

b. Golongan Bumi Putera 

c. Golongan Timur Asing 

2. Pembagian penduduk menurut keturunan atau status sosial: 

a. Golongan bangsawan (Aristokrat) dan pemimpin adat 

b. Pemimpin agama atau ulama 

c. Rakyat biasa (Balai Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1975:45).  

  Pendidikan masa pemerintahan kolonial Belanda dibagi ke dalam 

kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan sistem pendidikan yang cenderung 
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bersifat intelektualistis, individualistis, serta menanamkan diskriminasi. 

Sistem pendidikan tersebut tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia. 

Setelah merdeka, pola pendidikan masa kolonial diubah sesuai dengan 

kepribadian bangsa yang bertujuan menumbuhkan jiwa patriotisme dan 

memupuk nasionalisme (IKIP Semarang, 1989:222). 

   Pada awal kemerdekaan, pemerintah membentuk panitia 

Penyelidik Kemerdekaan yang bertugas dalam menetapkan rencana 

pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi dan administrasi serta 

pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Namun, pada tahun 1947-1948 

terjadi pergolakan politik di Indonesia akibat serangan dari Belanda. Politik 

yang tidak stabil ini mengakibatkan terganggunya pendidikan dan 

pengajaran di sekolah-sekolah. Serangan Belanda mengakibatkan pelajar 

yang berumur 14 tahun banyak yang meninggalkan bangku sekolah dan ikut 

dalam perjuangan, gedung-gedung sekolah banyak yang mengalami 

kerusakan, serta banyaknya guru yang telah pindah ke Belanda. Kurangnya 

tenaga guru dan sarana pembelajaran menyebabkan proses pendidikan tidak 

dapat berlangsung dengan baik. 

  Tahun 1949 pemerintah mulai membuka sekolah-sekolah kembali 

dan pada tahun 1950 pemerintah mulai menetapkan rencana Undang-

Undang no. 4 Tahun 1950  tentang dasar pendidikan dan pengajaran di 

sekolah (Soegarda Poerbakawatja, 1970:48-52). Sebelum Undang-Undang 

No. 4 tahun 1950 yang berfungsi sebagai dasar pendidikan dan pengajaran 

sekolah, Daerah Indonesia Timur meliputi Flores, Sumba, dan Timor (Nusa 
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Tenggara) telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

Timur (NIT). Undang-Undang Dasar NIT memungkinkan adanya Daerah 

Istimewa di bidang pendidikan sehingga menimbulkan permasalahan dalam 

pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Otonomi daerah tersebut 

mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan rendah di NIT dilaksanakan 

oleh Misi dan Zending, sehingga pemerintah tidak dapat memaksakan 

kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang No.12 tahun 1954 sebagai ketetapan 

berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 1950 tentang dasar-dasar 

pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Dengan 

demikian, keistimewaan daerah Flores dan Sumba berakhir dan 

pembangunan pendidikan dapat terlaksana dengan baik.   

  Berdasarkan data yang disusun oleh Djawatan Pengajaran pada 

tahun 1951, jumlah anak usia 6-14 tahun yang harus menempuh pendidikan 

di Sekolah Rakyat sebanyak 10.962.000. Kesempatan belajar bagi seluruh 

rakyat ini membuat pemerintah merasa perlu menambah tenaga pengajar. 

Tenaga pengajar yang dibutuhkan pemerintah sebanyak 138.240 (Soegarda 

Poerbakawatja, 1970:168). Kekurangan guru tersebut diatasi dengan 

perencanaan selama 10 tahun dengan memperhatikan masalah pendidikan 

guru. Upaya mengatasi kekurangan guru  menjadi salah satu bentuk dalam 

mencapai kewajiban belajar sesuai dengan Undang-Undang no. 4 Tahun 

1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. 
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 Dalam  usaha pembaharuan pendidikan guru Sekolah Rakyat, 

maka pada tahun pelajaran 1955/1956, Djawatan Pengajaran 

melaksanakan  suatu  usaha perintis dengan menetapkan 3 SGB (Sekolah 

Guru B) menjadi Pilot Project  yaitu di Sumedang, Salatiga, Bangli (Nusa 

Tenggara) (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:220). Tujuan utama dari 

Pilot Project ini adalah untuk membina hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan pemberian pengetahuan praktis 

seperti pertanian, pertukangan, peternakan, perikanan, industri kecil, 

koperasi, dan sebagainya. Pemerintah mencoba usaha perintis ini untuk 

menumbuhkan kecintaan anak-anak akan masyarakat. Sekolah guru B 

tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pendidikan 

yang mampu melibatkan masyarakat.  

 Terwujudnya rencana pemerintah dalam mengatasi kekurangan 

guru ini  pada tahun 1961 mendorong pemerintah menjadikan Sekolah 

Guru Atas (SGA) sebagai satu-satunya tempat untuk mendidik calon guru 

Sekolah Rakyat. Sekolah Guru B (SGB) sudah tidak ada lagi di Indonesia 

pada akhir tahun pelajaran 1960/1961 ( I.Djumhur dan H. Danasuparta, 

1976:211-212). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sekolah Guru B di 

Salatiga tahun 1950-1961. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dapat 

dirumuskan pertanyaan yaitu: 

1. Mengapa pemerintah menyelenggarakan Sekolah Guru B? 

2. Bagaimanakah sejarah Sekolah Guru B di Salatiga tahun 1950-

1961?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperdalam materi 

mata kuliah Sejarah Pendidikan dengan topik permasalahan yang akan 

diteliti. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji secara mendalam alasan mengapa pemerintah 

menyelenggarakan Sekolah  Guru B di Salatiga dari tahun 1950-

1961. 

2. Mengetahui sejarah Sekolah Guru B di Salatiga dengan 

memperhatikan sistem pendidikan serta perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Menjadi bahan referensi bagi mata kuliah sejarah pendidikan 

2. Memberikan pemahaman tentang perkembangan Sekolah Guru di 

Salatiga dari tahun 1950-1961. 

3. Menambah pengetahuan tentang pengaruh keberadaan Sekolah 

Guru terhadap perubahan sosial masyarakat 

4. Menambah wawasan pendidikan bagi masyarakat dan mendorong 

kepada penelitian lebih lanjut tentang pendidikan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


