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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Salatiga. Pertimbangan 

pemilihan  lokasi penelitian adalah: 

1. Sekolah Guru B di Salatiga menjadi salah satu pilot project 

(usaha perintis) oleh pemerintah. 

2. Salatiga menjadi salah satu kota yang mempunyai peran dalam 

bidang pendidikan bagi anak-anak dari berbagai daerah. 

Cakupan waktu penelitian dari tahun 1950 – 1961. Cakupan waktu 

tersebut dipilih atas pertimbangan: 

1. Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terjadi pada tahun 1950 sehingga kondisi sosial dan politik 

lebih stabil dibandingkan dengan masa revolusi fisik. Pada 

tahun tersebut juga ditetapkannya Undang-Undang nomor 4 

tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 

Indonesia. 

2. Pada tahun 1961 sudah tidak ada lagi Sekolah Guru B sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cerita sejarah yang 

ilmiah tentang Sekolah Guru B di Salatiga tahun 1950-1961.  
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B. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian tentang Sekolah Guru B di Salatiga 

tahun 1950 - 1961 selama bulan Oktober sampai Januari 2012. 

 

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang dirumuskan, maka bentuk 

penelitian ini adalah deskriptif naratif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menggambarkan latar belakang berdirinya Sekolah Guru B di Salatiga dan 

sejarah pendidikan khususnya Sekolah Guru B di Salatiga pada tahun 

1950-1961. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

wawancara, arsip, dan sumber pustaka yang berhubungan dengan bahasan 

penelitian. 

 

D. Sumber  Data 

1. Sumber primer 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sejarah lisan (oral 

history) berdasarkan keterangan dari para lulusan Sekolah Guru B di 

Salatiga. Arsip yang didapatkan dari perpustakaan pribadi dan 

dokumentasi dari Perpustakaan Daerah Salatiga juga merupakan data 

primer yang menunjang penelitian.  

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa arsip dari Badan 

Arsip Provinsi Jawa Tengah dan buku-buku relevan dengan topik 
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penelitian yang didapatkan dari Perpustakaan Pusat UKSW serta 

perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Penulis dalam penelitian  ini menggunakan metode penelitian yaitu 

metode sejarah (historical method). Langkah-langkah yang penulis lakukan 

yaitu : 

1.  Heuristik 

Langkah ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 

peneliti. Tahap ini peneliti mencari sumber yang berhubungan dengan 

judul penelitian. Salah satu prinsip di dalam heuristik ialah sejarawan 

harus mencari sumber primer. Sumber primer di dalam penelitian 

sejarah lisan adalah wawancara langsung dengan pelaku peristiwa atau 

saksi mata (Dudung Abdurahman, 2007:64-65). Peneliti  mencari 

sumber dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara ini 

pertanyaannya bersifat open ended dan mengarah pada kedalaman 

informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur untuk 

menggali pandangan subyek yang diteliti secara mendalam. Sumber 

primer  yang kedua berupa arsip dari perpustakaan pribadi. Sedangkan, 

sumber dari studi pustaka dan arsip pendukung bermanfaat untuk 

peneliti dalam melakukan pencatatan isi yang memuat permasalahan 

yang diteliti.  
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2.  Kritik 

Peneliti menilai sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian 

dengan 2 cara, yaitu: 

a. Kritik Intern 

  Yaitu usaha untuk menelaah isi dari sumber untuk menemukan 

kebenaran dan mengevaluasi nilai dokumen atau peninggalan tersebut 

dalam menjelaskan masalah yang penulis teliti (John W. Best, 1982: 

395). Selain menelaah isi, penulis juga memperhatikan penulisan yang 

ada dalam sumber. Penulis menilai dan meyeleksi sumber dengan 

melakukan perbandingan antara laporan hasil wawancara dengan 

sumber buku untuk mendapatkan suatu kebenaran sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Kritik Ekstern 

Yaitu penulis menilai hal-hal yang nampak dari luar untuk 

menetapkan keaslian atau otentisitas data (John W. Best, 1982:394). 

Di mana peneliti akan meneliti dan menguji secara cermat sumber-

sumber yang didapatkan. Penulis mencermati sumber-sumber tersebut 

dalam hal pengarang (apakah pengarang seorang sejarawan atau 

bukan), tahun pembuatan, maupun judul buku, sehingga diharapkan 

penulis akan mendapatkan fakta yang dibutuhkan. 

3.  Interpretasi 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan sumber-sumber 

yang telah penulis dapatkan dan menetapkan makna serta hubungan 
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dari fakta-fakta yang ada. Peneliti dalam melakukan proses intepretasi 

sejarah harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya peristiwa. Faktor-faktor sebab suatu 

peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu 

sehingga penelitian yang dilakukan sejarawan bertujuan untuk 

mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa (Dudung 

Abdurahman, 2007:73-74). 

Fakta-fakta yang telah diseleksi tersebut dihubungkan satu sama 

lain menjadi satu kesatuan sehingga muncul fakta – fakta Sejarah yang 

relevan. Kesulitan dalam penafsiran ini adalah sulitnya mencari 

sumber yang membahas khusus tentang Sekolah Guru B di Salatiga, 

sehingga peneliti harus menggunakan banyak sumber untuk saling 

melengkapi. Dalam hal ini, telah diperoleh cerita sejarah yang ilmiah 

berjudul: Sekolah Guru B di Salatiga (1950 – 1961). 

4.  Historiografi 

Langkah terakhir ini merupakan langkah menulis jejak-jejak 

sejarah berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan 

ditafsirkan sehingga tersusun menjadi sebuah cerita sejarah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini penulis 

menyusun rekonstruksi hasil penelitian tersebut. 

 

 

 



�

���

�

F.  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik Trianggulasi Data. Siklus 

Trianggulasi Data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Penulisan sejarah memperhatikan 2 implikasi metodologis yaitu 

(Dudung Abdurahman, 2007:22) :  

a. Keharusan memakai metode studi sejarah yang lebih problem 

oriented (fokus terhadap permasalahan). 

b. Penjelasan dan penelaahan sejarah didasarkan pada analisis yang 

social-scientific (pengetahuan sosial). Metodologi ini mendorong 

sejarawan untuk menggunakan pendekatan dan konsep-konsep 

serta teori ilmu-ilmu sosial yang lebih strategis dalam 

merekonstruksi masa lalu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berupa kerangka 

teori yang didapat dari teori ilmu pendidikan, ilmu sosial dan politik. 

Pendekatan ilmu pendidikan bermanfaat untuk menjelaskan sistem 

pendidikan dalam lembaga pendidikan formal. Pendekatan ilmu sosial 

bermanfaat dalam menggambarkan kondisi sosial sebelum 1950 hingga 

setelah tahun tersebut. Selain itu, pendekatan ilmu sosial dapat 

Narasumber 

Dokumen arsip Pustaka 
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menjelaskan hubungan antara Sekolah Guru B (SGB) terhadap perubahan 

sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ilmu politik bertujuan dalam 

mengidentifikasikan pengaruh kepentingan politik terhadap kebijakan 

pendidikan di tahun 1950-an. 

G. Kerangka Pikir 

Penelitian dengan judul Sekolah Guru B di Salatiga (1950-1961)  

dapat dilihat dalam skema kerangka berpikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Indonesia Merdeka 

Adanya kesempatan belajar 
bagi semua golongan 

Tenaga guru (pengajar) 

Sekolah Guru 

1. Sejarah Sekolah Guru B 

2. Tujuan pendidikan 

3. Sarana dan prasarana pendidikan 

4. Materi dan metode pembelajaran 

5. Peran masyarakakat terhadap pendidikan 

Pendidikan bagi masyarakat 
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Keterangan: 

a. Terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia mendorong pemerintah 

untuk memberikan hak - hak bagi warga negaranya di setiap bidang 

kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. 

b. Warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan 

yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua golongan 

masyarakat. Dengan demikian, setiap anak berhak untuk sekolah sehingga 

terjadi peningkatan jumlah siswa di Sekolah Rakyat. 

c. Pemerintah mulai memperbanyak pendidikan guru untuk mengatasi 

kekurangan guru di Sekolah Rakyat. Pendidikan guru meliputi kursus– 

kursus bagi para calon guru dan sekolah guru. Pemerintah mendirikan 

sekolah guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat meliputi Sekolah Guru A 

dengan masa pendidikan selama 6 tahun, Sekolah Guru B dengan masa 

pendidikan selama 4 tahun, dan Sekolah Guru C dengan masa pendidikan 

selama 2 tahun. 

d. Sekolah Guru B didirikan oleh pemerintah di berbagai daerah Indonesia, 

termasuk kota Salatiga untuk mengatasi kekurangan guru di Sekolah 

Rakyat. Sekolah Guru B ini sudah tidak ada lagi pada tahun pelajaran 

1960/1961 karena tercapainya kebutuhan atas tenaga pengajar di 

pendidikan rendah tersebut. 
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e. Usaha perintis yang dilakukan oleh pemerintah mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam mendukung pendidikan di Sekolah Guru B melalui 

pengetahuan praktis yang diberikan kepada para siswa. 

f. Sekolah Guru B di Salatiga dapat membantu pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan pengajar di Sekolah Rakyat sehingga dapat meningkatkan 

pendidikan bagi masyarakat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


