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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

 

A. Pendidikan  

1. Pengertian Pendidikan 

Menurut Umar Tirtahardja dan S.L. La Sulo (2008: 33-36), 

pendidikan didefinisikan berdasarkan fungsinya, yaitu: 

a. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya   

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan 

sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi 

yang lain. Pewarisan budaya ini meliputi kebiasaan-kebiasaan 

tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan supaya 

generasi penerus dapat bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang 

dikehendaki oleh masyarakat. 

b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi 

Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis 

dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta 

didik. Proses pembentukan pribadi ini bertujuan untuk membentuk 

pribadi yang dewasa bagi peserta didik yang belum dewasa dan 

bagi peserta didik yang sudah dewasa dituntut adanya 

pengembangan diri agar kualitas kepribadian menjadi meningkat. 
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c. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara 

Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta 

didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang 

baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. 

d. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja 

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan 

sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga mempunyai 

bekal dalam bekerja. Pembekalan ini berupa sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan kerja pada calon luaran dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Ahmad D. Marimba (Hasbullah, 2009:3-6) juga mendefinisikan 

pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Proses bimbingan yang terjadi 

menyebabkan terjalinnya hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si 

anak didik, yang pada akhirnya akan melahirkan tanggung jawab 

pendidikan dan kewibawaan pendidikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pendidikan diartikan sebagai 

usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pendidikan 

bertujuan dalam membentuk kepribadian dan kemampuan peserta didik 

baik secara jasmani maupun rohani melalui proses bimbingan dan 
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pengarahan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Pengembangan 

peserta didik tersebut akan bermanfaat untuk kepentingan hidupnya 

sebagai seorang individu, warga masyarakat, maupun warga negara. 

2. Sistem Pendidikan 

Sistem diartikan sebagai kesatuan elemen-elemen yang saling 

berkaitan dalam mencapai suatu tujuan meliputi input (masukan), proses, 

dan output (keluaran). Sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk 

memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan akan berjalan 

dengan baik apabila usaha pendidikan dapat dilaksanakan secara teratur, 

terencana, dan terpadu (Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 

1989: 58). Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan bakat yang 

dimiliki oleh peserta didik dengan memperhatikan isi pendidikan, kualitas 

pendidik, sistem pengawasan, dan ukuran evaluasinya (Suparlan 

Suhartono, 2008:125-126).  

Sistem pendidikan terdiri dari komponen – komponen atau bagian-

bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan  (Hasbullah, 2009:123-

124 ). Adapun komponen–komponen tersebut terdiri dari: 

1. Tujuan 

  Tujuan yang dimaksudkan adalah cita-cita pendidikan yang 

berfungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam 

proses pendidikan. 
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2. Peserta didik 

Peserta didik berfungsi sebagai objek yang sekaligus 

sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek, peserta didik menerima 

perlakuan-perlakuan tertentu dalam proses pendidikan. Akan 

tetapi, dalam pandangan pendididkan modern, peserta didik 

ditempatkan sebagai subjek atau pelaksanaan pendidikan. 

3. Pendidik  

Pendidik berfungsi sebagai pembimbing yang memberikan 

pengaruh untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan 

sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pendidikan. 

4. Alat pendididkan 

Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pendididkan yang berfungsi 

untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan 

pendidikan. 

5. Lingkungan 

Lingkungan merupakan lingkungan sekitar yang digunakan 

sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan berfungsi 

sebagai tempat terlaksananya proses pendidikan. 
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B. Guru 

1. Pengertian guru 

Menurut Hamzah B. Uno (2008:15) mendefinisikan guru sebagai 

orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab mendidik, mengajar, 

membimbing peserta didik. Berdasarkan pendapat Hamzah tersebut guru 

adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas sehingga peserta 

didik dapat belajar dan pada akhirnya mencapai tingkat kedewasaan. Guru 

menurut Sudarwan Danim (2010:17) diartikan sebagai pendidik 

professional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal. 

 Profesi sebagai seorang guru merupakan jabatan yang 

membutuhkan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang di luar pendidikan. Guru sebagai pengajar 

mempunyai beberapa tugas yang dikelompokkan oleh Uzer (Hamzah, 

2008: 20-21) menjadi 3 jenis tugas guru, yaitu: 

a. Tugas dalam bidang profesi 

Tugas guru dalam bidang profesi adalah mengajar dengan 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta mengembangkan ketrampilan peserta didik. Guru juga 

mempunyai peranan untuk mendidik para peserta didik dengan 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 
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b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan 

Guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua 

sehingga sebagai orang tua guru hendaknya memahami peserta 

didik dengan tugas perkembangannya sebagai makhluk bermain 

(homoludens), sebagai makhluk remaja berkarya (homopither), dan 

sebagai makhluk berpikir/dewasa (homo sapiens). Guru dapat 

membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagi 

upaya pembentukan sikap dan membantu peserta dalam 

mengidentifikasikan diri peserta itu sendiri. 

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan 

Seorang guru diharapkan masyarakat dalam memperoleh 

ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan 

bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. 

2. Kompetensi utama guru 

Guru dalam  mengembangkan tugas profesinya tersebut harus 

mempunyai empat kompetensi utama (Sudarwan  Danim, 2010:22-25), 

meliputi: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi ini terdiri atas 5 subkompetensi, yaitu 

memahami peserta didik secara mendalam, merancang 

pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan, 

melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan 
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evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

b.  Kompetensi Kepribadian 

Guru sebagai seorang pendidik harus berkepribadian 

mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. 

Subkompetensi tersebut akan menunjukkan keterbukaan dalam 

berpikir dan bertindak. 

c.  Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini menunjukkan kemampuan berkomunikasi 

guru dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan, orang tua peserta didik serta masyarakat. 

d.  Kompetensi Profesional 

 Kompetensi ini terdiri dari dua ranah subkompetensi. 

Pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuwan yang 

terkait dengan bidang studi antara lain: memahami materi ajar, 

struktur, dan konsep metode keilmuwan, memahami hubungan 

konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-

konsep keilmuwan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, 

subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan dengan 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. 
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C. Sejarah Salatiga 

 1.  Perkembangan Salatiga pada abad ke-18 

Perkembangan Salatiga semakin nampak cepat ketika Vereenigde 

Oost Indiche Compagnie (VOC) mulai menganeksasi daerah-daerah 

pesisir Utara Jawa, seperti Semarang, Jepara, Rembang, dan lain-lain. 

Daerah-daerah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan 

kerajaan Mataram. Vereenigde Oost Indiche Compagnie (VOC) didirikan 

oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602. Badan ini bertanggung jawab 

terhadap pemerintah Belanda dan mewakili pemerintah Belanda di daerah-

daerah asing di luar daerah Nederland. Untuk menjaga agar tidak terjadi 

perselisihan, maka Vereenigde Oost Indiche Compagnie (VOC) harus 

mengadakan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah pedalaman. 

Usaha VOC dalam menjalin hubungan dengan pedalaman Jawa Tengah 

dilakukan dengan memanfaatkan titik-titik strategis. Dengan adanya 

perpindahan pusat kerajaan dari Kotagede ke Kartasura, menempatkan 

Salatiga menjadi salah satu titik strategis diantara daerah - daerah 

kekuasaan Kerajaan Mataram (Kasmun Saparaus, Tri Widiarto dan 

Mardiono, 2000:2). 

Kekuasaan VOC di Salatiga mengakibatkan perubahan di berbagai 

bidang kehidupan, meliputi: 

a. Bidang sosial politik 

Perkembangan kondisi sosial politik di Salatiga pada abad 

ke-18 dipengaruhi oleh situasi politik kerajaan Mataram. Pada abad 
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ke-18 tersebut, Mataram yang menjadi pusat kehidupan politik di 

Jawa sedang mengalami kemunduran akibat konflik yang 

berkepanjangan. Perubahan politik ini, diawali dengan kegagalan 

Sultan Agung mengusir VOC dari Batavia. Konsekuensinya secara 

berangsur-angsur Belanda mulai mengadakan intervensi ke dalam 

kerajaan Mataram. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kota 

yang jatuh ke tangan VOC, termasuk kota Salatiga. 

Sesuai dengan Perjanjian Ponorogo tanggal 11 Nopember 

1743, Salatiga secara yuridis formal jatuh ke tangan VOC. Salatiga 

dijadikan batu loncatan untuk menguasai kerajaan Mataram. Ketika 

itu, Salatiga dijadikan daerah penyangga dari kekuatan militer 

VOC (Kasmun Saparaus, Tri Widiarto dan Mardiono, 2000:6-8) 

Salatiga dijadikan sebagai benteng militer oleh VOC karena 

dianggap mempunyai peranan yang penting. Bagi VOC, Salatiga 

dipandang sangat strategis dengan lingkungan alam pegunungan 

yang sejuk dan tata lingkungan yang sesuai untuk mengawasi 

kegiatan Mataram dan pertahanan Belanda di Jawa Tengah. 

Salatiga terletak di jalur utama Semarang – Surakarta – Magelang 

sehingga sangat bermanfaat untuk melindungi kepentingan politik 

dan ekonomi VOC di Jawa (Emy Wuryani, 2006:25).  

a. Bidang sosial ekonomi 

Dominasi VOC atas Salatiga menyebabkan merosotnya 

otonomi pejabat dan para pegawai. Hubungan antara pejabat 
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pribumi dengan pejabat VOC terbentuk atas dasar kepentingan-

kepentingan ekonomi. Para bupati yang memerintah hanya 

dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan di Salatiga 

dan sekitarnya. Salatiga termasuk daerah agraris yang mempunyai 

lahan persawahan dan perladangan yang luas. Mayoritas penduduk 

Salatiga hidup dari sektor pertanian. Namun, aktivitas di bidang 

pertanian ini terganggu setelah ada intervensi VOC. Perekonomian 

di Salatiga mengalami perubahan dari sistem agraris menuju sistem 

upahan sebagai kuli-kuli VOC. Para penduduk pribumi hanya 

diberikan upah yang sangat minim untuk menunjang 

kehidupannya.  

b. Perubahan sosial kebudayaan  

Pada abad ke-18 kebanyakan masyarakat Salatiga beragama 

Islam. Proses pengaruh Islam di Salatiga dapat dihubungkan 

dengan 2 tokoh, yaitu: Ki Ageng Pandanaran dan Joko Tingkir. Di 

dalam Babad Demak menjelaskan bahwa Ki Ageng Pandanaran 

mendapat tugas dari Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama 

Islam yang dianutnya ke daerah pedalaman, yaitu: daerah Bayat 

(wilayah Klaten). Dalam perjalanannya ke daerah Bayat tersebut, 

Ki Ageng Pandanaran melewati Salatiga. Di Salatiga, istrinya 

dirampok oleh 2 orang. Ki Ageng Pandanaran memberikan nasehat 

kepada kedua perampok itu untuk memeluk agama Islam. Nasehat 
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tersebut mempengaruhi mayoritas orang di Salatiga untuk 

memeluk agama Islam. 

Kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16 mengalami 

kemunduraan karena para pangeran saling berusaha untuk 

menguasai takhta kerajaan. Joko Tingkirpun juga berupaya 

merebut kerajaan Demak dengan datang ke Salatiga. Di Salatiga, 

Joko Tingkir menolong penduduk Tingkir dari bahaya banjir yang 

berasal dari umbul Senjoyo. Setelah para penduduk mendapatkan 

pertolongan, maka banyak dari penduduk Tingkir yang memeluk 

agama Islam. Islam masih berkembang di Salatiga hingga abad ke-

18. Kemudian, Salatiga dikuasai oleh VOC. Dalam memperkokoh 

kedudukannya di Salatiga. VOC menggunakan strategi yang tepat 

dengan mendesak para bupati untuk mengakui kedaulatannya. 

Langkah berikutnya, VOC menjauhkan diri dari hubungan-

hubungan politik dan dagang dengan kekuatan-kekuatan asing, 

memelihara perdamaian, serta mengumpulkan barang-barang 

dagangan yang dibutuhkan.  

2.  Salatiga pada masa kemerdekaan 

Berita proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan pada tanggal 

17 Agustus 1945 di Jakarta melalui pemancar Domei Jakarta. Akan tetapi, 

berita tersebut tidak dapat disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia karena 

Jepang menduduki kantor-kantor yang penting, seperti radio 

Hoosookyoku, P.T.T (an sich) dan Jawatan Kereta Api. Dengan demikian 
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datangnya berita proklamasi tersebut hanya dapat disampaikan secara lisan 

dari mulut ke mulut. Berita proklamasi kemerdekaan tersebut, baru sampai 

di Salatiga pada tanggal 19 Agustus 1945 (MS. Handjojo, 1973:26).  

Di Salatiga susunan pemerintahan Republik Indonesia 

menggunakan para pegawai yang bekerja selama pendudukan Jepang di 

Indonesia (MS. Handjojo, 1973:26). Adapun susunan pemerintahan 

Republik Indonesia di Salatiga sebagai berikut: 

a. Walikota Salatiga  : Soemitro 

b. Wedono    

c. Asisten Wedono kota  : Soedibjo 

d. Kepala Polisi   : Soedarmo 

e. Asisten Wedono Solotigo : Abdullah 

Walikota Salatiga selanjutnya mengambil kebijakan-kebijakan 

sebagai berikut: 

1. Nama – nama  Jawatan yang menggunakan bahasa Jepang diubah 

menjadi bahasa Indonesia. 

2. Penggunaan kembali Tahun Masehi karena sebelumnya 

menggunakan Tahun Jepang. 

3. Setiap orang dianjurkan untuk memakai lencana Merah – Putih di 

dada sebelah kiri ataupun peci. 

4. Setiap orang ketika bertemu dengan atasan maupun sesama teman 

saling mengepalkan atau mengacungkan tangan dengan 

meneriakkan kata merdeka.  

5. Pembukaan surat selalu diawali dengan kalimat merdeka. 
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6. Lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan setiap diadakan 

upacara. 

7. Sebutan untuk orang lain yang mengandung unsur diskriminasi 

sosial (kolonial) digantikan dengan sebutan yang lebih 

menunjukkan kekeluargaan. 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk oleh 

pemerintah pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Komite Nasional ini 

juga dibentuk di tiap provinsi, karesidenan, kabupaten, dan kotapraja. 

Adapun yang menjadi ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) di 

kotapraja Salatiga adalah Soekri Barnawi. Sedangkan Badan Keamanan 

Rakyat (BKR) di Salatiga dipimpin oleh kapten Moehari Harjosajoko 

dengan kekuatan kurang lebih satu batalyon. Batalyon ini ditempatkan di 

dalam kota dan batas-batas kota seperti Tingkir, Ngawen, Bancakan, dan 

Domas. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah 

yang berbunyi (MS. Handjojo, 1973:28) : 

“Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan 

satu tentara keselamatan rakyat”.  

     Djakarta, 5 Oktober 1945 

     Presiden Republik Indonesia; 

       tt 

           Soekarno 

Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, maka Komandan 

Badan Keamanan Rakyat (BKR) yaitu Moehari Hardjosajoko dengan DR. 

Trenggono Soepali Hadiwibowo menghadap Jendral Oerip Soemodihardjo 

di Yogyakarta. Moehari selaku pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) 
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meminta instruksi berkaitan dengan susunan organisasi, anggaran, dan 

lain-lain. Setelah sampai di Yogyakarta, Moehari. H diperintahkan untuk 

membentuk barisan dan diberikan anggaran untuk membiayai satu 

batalyon. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan TKR (Tentara 

Keamanan Rakyat) di Salatiga. Kemudian TKR diubah menjadi TRI 

(Tentara Republik Indonesia) dengan mengubah markas-markas dan 

komandannya. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1948 tentara Republik 

Indonesai (TRI) diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). 

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat berlangsung lama 

karena tentara Jepang masih tidak mau mengakui secara de-facto atas 

wilayah Indonesia. Sikap tentara Jepang ini menimbulkan peristiwa 

perlawanan pemuda terhadap tentara Jepang selama 5 hari di kota 

Semarang. Setelah pertempuran lima hari di Semarang maka pada tanggal 

20 Oktober 1945 tentara Inggris mendarat di pelabuhan Semarang. 

Kedatangan tentara Inggris ini diikuti oleh Nederlands Indisch Civil 

Administration (NICA). Sebelum kota Semarang diduduki keseluruhan 

oleh NICA, maka banyak pegawai Republik Indonesia (RI) yang 

meninggalkan Semarang dan mengungsi ke pedalaman. Residen S. Karno 

beserta staf dan Komite Nasional Indonesia (KNI)  serta Jawatan 

Karesidenan pindah ke Salatiga. 

Pada tanggal 20 Juli 1947, Dr. Van Mook mendapat kuasa dari 

pemerintah Belanda untuk mengadakan aksi polisioneel. Aksi polisioneel 
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ini dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dengan 

menyerang Republik Indonesia dari darat, laut, maupun udara. Tentara 

Belanda menggunakan pesawat mustang yang dikenal dengan nama Cocor 

Merah Belanda untuk menyerang Salatiga. Awalnya pesawat hanya 

digunakan untuk mengacaukan keadaan saja tetapi karena ada ada yang 

menembakkan peluru ke arah pesawat maka pesawat tersebut 

menembakkan peluru yang mengakibatkan 2-3 orang luka – luka. Pada 

tanggal 22 Juli 1947, tentara KNIL (tentara Belanda) mengadakan patroli 

ke kota Salatiga dari arah Tuntang.  

Pada tanggal 23 Juli 1947, tentara Belanda kembali menyerang 

Salatiga tetapi penyerangan tersebut tidak ada perlawanan yang berarti dari 

para pejuang Salatiga. Soemitro yang merupakan walikota Salatiga beserta 

stafnya mengungsi ke Sulursari kabupaten Grobogan. Setelah tentara 

Belanda dapat menduduki kota Salatiga, maka mereka memperluas daerah 

pendudukan dengan batas selatannya Sungai Ketanggi (Tengaran). Dengan 

demikian, maka seluruh Kabupaten Semarang hanya tersisa tiga desa dari 

Asistenan Tengaran dan 13 desa dari Asistenan Susukan yang belum 

dikuasai NICA. Kota Salatiga tidak aman selama pendudukan NICA, 

seringkali terdengar letusan tembakan di malam hari dari para gerilyawan 

maupun perampok. Ketika pendudukan NICA di Salatiga, maka 

kedudukan Salatiga sebagai kotapraja dihapuskan. 

Pada tanggal 18 Desember 1948, dikabarkan melalui radio bahwa 

Belanda tidak terikat lagi oleh perjanjian Renville. Berita tersebut 
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menandai agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda.  Kota 

Salatiga yang menjadi penghubung diantara kota Surakarta dan 

Yogyakarta menjadi semakin ramai karena Belanda berhasil menduduki 

kedua kota tersebut. Penyerbuan Belanda ke Indonesia diakhiri setelah 

terpenuhinya Konferensi meja Bundar (KMB). Tanggal 4 Agustus 1949, 

presiden Republik Indonesia mengumumkan perhentian tembak– 

menembak di seluruh Indonesia. 

 

D.  Sejarah Lisan 

   Penulisan “Sekolah Guru B di Salatiga (1950-1961)” ini  

merupakan penelitian sejarah lisan, dan sebagai sumber primer 

menggunakan kesaksian para pelaku sejarah. Fakta sejarah mengenai 

Sekolah Guru B ini didasarkan pada pengalaman dari narasumber. 

1. Pengertian sejarah lisan 

Sejarah lisan membahas tentang peristiwa sejarah dari sumber 

pertama atau saksi mata melalui wawancara satu orang atau lebih. 

Peristiwa yang dibahas dalam sejarah lisan tidak hanya berfokus pada 

kehidupan kelompok-kelompok elit tetapi juga menunjukkan kenyataan 

baru di masyarakat lapisan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa sejarawan 

lisan telah melakukan transformasi dengan mengubah fokus penelitian 

dalam historiografi (P. Lim Pui Huen, James H. Morrison dan Kwa Chong 

Guan, 1998:xiv-xvii).  
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James Fentress dan Chris Wickham (1992:2) mengemukakan 

bahwa: 

“What defines oral history, and sets it apart from other branches 

of history, is, after all, its reliance on memory rather than texts. Yet 

oral historians seem reluctant to emphasize this, seemingly 

preferring to treat memory as a set of documents that happen to be 

in people’s heads rather than in the Public Record Office”. 

“Apa yang membedakan sejarah lisan dari cabang ilmu sejarah yang lain 

adalah ketergantungannya pada memori sosial daripada teks. Namun, 

sejarawan lisan tampaknya enggan menekankan hal itu, mereka lebih 

senang memilih ingatan seseorang sebagai sebuah dokumen yang 

kebetulan berada di kepala orang, bukan di Kantor Catatan Umum”. 

“We have called this book Social memory to counterpose its 

subject to that of the memory of individuals. Yet it is individuals 

who actually do the remembering; what is social about it?the 

essential answer is that much memory is attached to membership of 

social groups of one kind or another. Indeed, Maurice Halbwachs, 

the first theorist of what he called ‘collective’ memory, argued that 

all memory is structured by group identities: that  one remembers 

one’s childhood as part of a family, one’s neighbourhood as part 

of a local community, one’s working life as part of a factory or 

office community and/or political party or trade union, and so on – 

that these memories are essentially group memories, and that the 

memory of individual exists only in so far as she or he is the 

probably unique product of a particular intersection of groups 

(Halbwachs 1925; 1950[trans. 1980]) (James Fentress dan Chris 

Wickham,1992: ix-x)”. 
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“Buku memori sosial membahas tentang pokok persoalan ingatan dari 

individu. Namun, individu yang dimaksud adalah orang-orang yang benar-

benar mengingat; Yang dimaksud dengan sosial adalah  hal-hal yang 

diingat individu sebagai anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan 

masyarakat lainnya. Memang, Maurice Halbwachs dalam teorinya yang 

pertama menjelaskan bahwa yang disebut dengan ingatan kelompok 

merupakan semua ingatan disusun oleh kelompok identitas: individu 

mengingat masa kecil  sebagai bagian dari keluarga, maupun bagian dalam 

lingkungan masyarakat setempat, di dalam bekerja sebagai bagian dari 

komunitas pabrik atau kantor dan atau partai politik atau buruh dan 

seterusnya–pada dasarnya hal-hal tersebut merupakan ingatan  kelompok, 

dan ingatan individu mungkin ada sejauh terdapat fakta unik dalam 

berhubungan dengan kelompok (Halbwachs 1925; 1950[trans. 1980])”. 

2. Langkah-langkah penelitian lisan 

Wawancara adalah dasar untuk penelitian lisan. Hal itu dapat 

berupa wawancara naratif, wawancara elite, wawancara kelompok, serta 

wawancara pengalaman hidup. Penelitian lisan dengan metode wawancara 

akan sangat efektif, bila dilangsungkan dalam suatu dialog antar 2 orang 

tertentu yaitu pewawancara dan informan. Pewawancara harus 

berpengetahuan luas dan siap memperoleh semua informasi yang 

didapatkan dari informan. Struktur wawancara dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: wawancara yang memfokuskan topik dan pendekatan 

pengalaman hidup yang menempatkan sejarah kehidupan seseorang dalam 
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konteks sosial dan sejarah. (P. Lim Pui Huen, James H. Morrison dan Kwa 

Chong Guan, 1998: 86) 

“By analysing an oral text, and correlating it with other, written 

documents and other pieces of information, they can, often with 

reasonable certainty, ‘restore’ the text to its ‘original’ version, and 

situate this version in its social context, establishing the particular 

perspective on the past that the ‘oral document’  takes (James 

Fentress dan Chris Wickham, 1992: 5)” 

“Analisis sejarah lisan dilakukan dengan menghubungan antara keterangan 

lisan narasumber dan sumber lain yaitu dokumen tertulis  dan informasi 

lain, sejarawan seringkali mendapat kepastian yang memadai dengan 

mengembalikan teks ke bentuk yang asli dan menempatkannya  ke dalam 

konteks sosial, membangun perspektif tertentu di masa lalu dengan 

mengambil dokumen lisan”. 

Para sejarawan dalam mengumpulkan sumber lisan yang 

dibutuhkan akan menemukan beberapa masalah diantaranya (P. Lim Pui 

Huen, James H. Morrison dan Kwa Chong Guan, 1998:64-65) : 

a. Berkurangnya orang yang diwawancarai dan ingatan yang 

menurun karena peristiwa-peristiwa yang dialami informan 

semakin mundur ke masa lalu. 

b. Kemampuan pewawancara yang kurang terampil dalam 

mengarahkan keterangan responden/narasumber  sesuai dengan 

acuan daftar pertanyaan. Selain itu, pewawancara juga harus  peka 
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terhadap perbedaan-perbedaan dari orang yang mempunyai latar 

belakang etnis, agama, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. 

c. Kecurigaan dari orang-orang yang didekati untuk berpartisipasi 

dalam penelitian sejarah lisan. 

E.   Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penulis 

antara lain, buku yang berjudul “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa 

Tengah”. 1982. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Tujuan penelitian 

dalam buku tersebut adalah untuk mengkaji perkembangan pendidikan di 

Jawa Tengah dari masa tradisional sampai masa Orde Baru. 

Perkembangan pendidikan mencakup perubahan pendidikan pada jaman 

kemerdekaan meliputi landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem 

persekolahan, dan kesempatan yang diberikan pada rakyat Indonesia. 

Penelitian lainnya dengan judul “Distrik Salatiga 1900-1942” 

dalam bentuk Tesis ditulis oleh Emy Wuryani (Program Studi Sejarah 

Bidang Ilmu-Ilmu Humaniora, Sekolah Pasca Sarjana, UGM, 2006). Tesis 

ini membahas kehidupan sosial ekonomi di Salatiga pada tahun 1900-1942 

dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial ekonomi 

serta permasalahan yang dihadapainya. Penelitian tersebut juga 

menjelaskan tentang jenis-jenis sekolah di Salatiga pada masa kolonial 

Belanda. 

 


