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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Salatiga pada masa Pemerintahan Kolonial 

Perkembangan pemerintahan di Salatiga tidak lepas dari tuntutan 

orang-orang Eropa yang semakin banyak tinggal di Salatiga untuk dapat 

memperoleh fasilitas yang lebih baik dan mendapat kewenangan yang 

lebih luas dalam mengelola daerahnya. Mereka menuntut pada pemerintah 

Belanda agar Salatiga diberi status gementee (Emy Wuryani, 2006:56). 

Gementee didefinisikan sebagai daerah kota otonom yang merupakan kota 

besar dengan sifat kebaratan. Sifat kebaratan yang dimaksud adalah 

banyaknya penduduk bangsa Eropa yang tinggal di kota tersebut dan di 

sekitar kota terdapat onderneming-onderneming (perkebunan) gula, kopi 

atau yang lainnya, sehingga otonomi yang diberikan terutama hanya dapat 

dinikmati oleh golongan masyarakat Eropa. Di dalam perkembangannya, 

gementee menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan subur daripada 

Daerah Otonom Karesidenan (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah, 1983:8).  

   Usulan ditetapkannya Salatiga sebagai gementee disampaikan 

berhubung dengan adanya kebijakan pemerintah Belanda dalam upaya 

memperluas desentralisasi di Hindia Belanda (Emy Wuryani, 2006:57). 

Alasannya sebagai berikut: 
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1. Orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda menuntut 

agar pemerintahannya memberikan otonomi yang luas kepada 

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya karena 

bantuan dari pusat hanyalah sedikit. 

2. Pengaruh Perang Dunia I yang membawa kesulitan bagi 

pemerintahan Belanda sehingga menyetujui tuntutan warganya 

di Hindia Belanda. 

Salatiga ditetapkan sebagai gementee oleh kerajaan Belanda pada 

tanggal 25 Juni 1917 dalam bentuk Surat Keputusan Staatblad tahun 1917 

No. 266 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 

Gementee Salatiga dipimpin oleh seorang Burgemeester atau walikota 

yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau Gubernur Jenderal. 

Berdirinya gementee di Salatiga ini mendorong pemerintah melakukan 

perbaikan dalam berbagai bidang terutama untuk meningkatkan sumber-

sumber ekonominya guna membiayai operasional pemerintahannya dan 

memenuhi kebutuhan warganya. Beberapa sarana, prasarana dan fasilitas 

yang segera diperbaiki dan dibangun antara lain berupa: 

1. Gedung pemerintahan  

2. Kantor pos dan telegraf 

3. Lembaga pendidikan 

4. Kantor kas negara 

5. Rumah sakit pemerintah dan swasta 

6. Tangsi militer 

7. Gudang kopi 

8. Pasar 
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9. Tempat-tempat hiburan dan taman rekreasi 

10. Menambah jumlah dokter umum, dokter hewan, tenaga 

kesehatan dan notaris 

11. Sarana air bersih dan penerangan jalan 

12. Penataan kawasan untuk perumahan (Emy Wuryani, 2006:61). 

Mulai abad XIX Salatiga muncul sebagai salah satu tempat basis 

militer tentara Hindia Belanda untuk keamanan jalur utama Semarang-

Surakarta dan salah satu pusat zending di Pulau Jawa. Keberadaan tentara 

Hindia Belanda dengan tangsi-tangsinya ini membawa citra dan identitas 

Salatiga sebagai basis militer yang cukup melekat sampai periode 

pertengahan abad XX. Pada awal abad XX Salatiga tidak hanya sebagai 

pusat militer dan agama saja tetapi bertambah menjadi tempat 

peristirahatan, tempat rekreasi, dan pusat pendidikan. Tanah di Salatiga 

lebih banyak memberikan manfaat bagi orang Eropa dan Timur Asing 

daripada penduduk pribumi. Banyak orang Eropa yang tinggal menetap di 

Salatiga dan hanya sekedar ingin beristirahat atau berekreasi yang 

biasanya dilakukan pada hari Sabtu sampai Minggu atau pada akhir bulan.  

Orang-orang Eropa yang tinggal menetap di Salatiga biasanya 

membawa keluarganya (istri dan anaknya). Namun, ada pula orang-orang 

Eropa yang sudah pensiun dan tidak ingin kembali ke Eropa tetapi 

menikah dengan wanita pribumi kemudian menetap di Salatiga. Jumlah 

perempuan Eropa dan Indo Eropa yang meningkat di Salatiga pada 

umumnya karena mereka ingin mengikuti suami yang bekerja di 

perkebunan, pemerintahan dan misi-misi Kristen. Banyaknya orang Eropa 

dan Cina di Salatiga mendorong munculnya sekolah-sekolah. Sekolah-
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sekolah dibangun oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi 

anak-anaknya. Sekolah-sekolah yang dibangun sebagai berikut: 

1. Sekolah Eropa: 

1.1. Eerste Europeesche Lagere School (ELS): Sekolah Dasar 

Eropa Pertama dan Tweede Europeesche Lagere School 

(ELS): Sekolah Dasar Kedua. Sekolah ini khusus untuk anak-

anak Eropa.  

1.2.  Meisjes Europeesche Lagere School, merupakan ELS putri 

satu-satunya di Hindia Belanda. 

1.3.  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO): Sekolah 

Menegah Pertama, Pendidikan Dasar yang diperluas. 

1.4.  Hollandsch-Inlandsche School (HIS): Sekolah Belanda- 

Indonesia. 

1.5. Hollandsch Chinese School (HCS): Sekolah Belanda-Cina. 

Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak Cina 

2. Sekolah Pribumi: 2de Klasse School (Sekolah Kelas Dua).  

Sekolah Kelas Dua merupakan sekolah umum bagi seluruh 

rakyat yang mempunyai kurikulum sederhana meliputi pelajaran 

membaca, menulis, dan berhitung. Namun, dengan didirikannya 

Sekolah Desa maka Sekolah Kelas Dua hanya menjadi lembaga 

pendidikan untuk minoritas rakyat saja. Sekolah ini 

mempersiapkan berbagai pegawai rendah untuk kantor pemerintah 
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dan perusahaan swasta. Akhirnya sekolah ini berfungsi untuk 

mempersiapkan guru bagi Sekolah Desa (Nasution, 2008:61-62).  

3. Sekolah Desa 

Sekolah Desa didirikan tanpa biaya pendidikan dari 

pemerintah dan menjadi bagian integral dari masyarakat desa 

sehingga selain diberikan pelajaran membaca, menulis, dan 

berhitung dalam bahasa Jawa, juga diajarkan pekerjaan tangan 

membuat keranjang, pot, genteng, dan sebagainya. Lama 

pendidikan Sekolah Desa adalah 3 tahun (Nasution, 2008:77-81). 

4. Sekolah Kejuruan: 

4.1. Normaal School dan Kweekschool (Sekolah Calon Guru 

Perempuan). Lama pendidikan Normaal School selama 4 dan 

menerima murid dari lulusan Sekolah Kelas Dua. Sedangkan 

Kweekschool menerima murid dari lulusan HIS (Hollandsch-

Inlandsche School). Lama belajarnya selama 6 tahun tetapi 

kemudian berubah menjadi 5 tahun dan akhirnya menjadi 4 

tahun (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:140). 

4.2.  Kursus Guru Sekolah Desa. Cursus Volks-Onderwijzer 

(CVO) merupakan kursus untuk memenuhi kebutuhan guru 

di Sekolah Desa. Lama pendidikannya selama 2 tahun dan 

menerima murid dari lulusan sekolah Vervolg atau Sekolah 

Kelas Dua (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:139). 
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Selain itu masih ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh para 

zending berupa Inlandsche school, Standaardschool, dan Sekolah Guru 

Pribumi, HCS, HIS Katolik dan 1 sekolah Cina yang diusahakan oleh 

Tiong Hoa Hwee Kwan. Penduduk pribumi hanya diijinkan masuk sekolah 

yang dikhususkan untuk pribumi dan melanjutkan di HIS, Sekolah Guru 

maupun sekolah-sekolah yang didirikan oleh para zending. Kesempatan 

mengenyam pendidikan ini dimanfaatkan penduduk pribumi untuk 

menyekolahkan anak-anaknya (Emy Wuryani, 2006:91-92). 

 

B. Letak geografis Salatiga 

Salatiga terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah, berada di kaki 

Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil lainnya. Di sebelah selatan 

terdapat Gunung Merbabu yang kakinya langsung berpadu dengan 

pegunungan Telomoyo dan pegunungan Gajah Mungkur. Perpaduan kaki 

kedua gunung tersebut membentuk batas Barat Daya Salatiga. Di sebelah 

utara terdapat pegunungan Payung dan Rong dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Rawa Pening sehingga dapat dikatakan bahwa Salatiga 

merupakan dataran sekaligus lereng dari gunung dan pegunungan yang 

mengelilingi Salatiga (Pemerintah Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II 

Salatiga, 1995:13-14).  

Kotamadya Salatiga dibatasi oleh desa-desa di wilayah kecamatan 

yang termasuk Kabupaten Dati II Semarang sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara    : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pabelan         

dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang. 

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan   

dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang. 

c. Sebelah Timur   : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan   Pabelan 

dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang. 

d. Sebelah Barat   : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan dan 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang. 

 

C. Kondisi sosial masyarakat masa Revolusi Fisik 

Peristiwa Agresi Militer Belanda mengakibatkan keadaan kota 

Salatiga menjadi tidak aman. Hal ini mengakibatkan mayoritas penduduk 

Salatiga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penduduk harus berjalan 

dari Salatiga menuju desa yang lebih aman. Penduduk Salatiga yang tidak 

mengungsi adalah para pegawai dan tentara Belanda. Warga Ngentak Sari 

Salatiga mengungsi ke Mbawang yang terletak di desa Dhadap Ayam 

(Wawancara dengan Sayem pada tanggal 16 November 2011). Selama di 

pengungsian mereka mendapatkan makanan dari penduduk setempat. 

Pengungsian itu dilakukan selama setengah tahun dan kembali ke kota 
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Salatiga setelah kondisi di kota Salatiga lebih aman. Suwarli menuturkan 

peran masyarakat selama masa Revolusi Fisik ini tampak dalam 

keterlibatannya menjadi tentara yang berjuang mempertahankan 

kemerdekaan. Masyarakat  tidak diperlengkapi pemerintah dengan 

pengetahuan militer tetapi perjuangan tersebut dilandasi oleh jiwa 

patriotisme. 

Agresi Militer Belanda yang terjadi pada tahun 1947 di Salatiga 

disebut juga Geger Kota Salatiga. Beberapa masyarakat Salatiga termasuk 

warga Bengawan mengungsi ke Cokrotulung yang terletak di daerah 

Klaten. Perjalanan menuju pengungsian ditempuh dengan berjalan kaki 

melalui Tingkir kemudian ke desa Dhadap Ayam. Setelah berjalan cukup 

jauh para pengungsi dari Salam menggunakan transportasi kereta api 

menuju Surakarta. Di Surakarta rombongan pengungsi tersebut bermalam 

selama 1 bulan, kemudian baru pindah ke Cokrotulung melewati kota 

Delanggu juga dengan transportasi kereta api. Selama mengungsi, warga 

tinggal di sebuah sekolah bersama orang-orang pengungsian yang berasal 

dari berbagai kota. Makanan berupa ubi kayu diberikan oleh penduduk 

desa sekitar untuk warga pengungsian. Namun, para ABRI mendapatkan 

makanan berupa jagung dari Dapur Umum. Pada tahun 1949, warga 

Salatiga yang mengungsi ke Cokrotulung kembali lagi ke kota Salatiga. 

Pada tahun tersebut sebenarnya kota Salatiga belum aman karena masih 

ada penangkapan orang-orang yang dicurigai oleh tentara Belanda. 

(Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 Januari 2012). 
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Sugiarti menuturkan pula bahwa warga desa Suruh mengungsi ke 

desa Dhadap Ayam. Selama mengungsi, mayoritas warga  terserang 

penyakit. Makanan yang diberikan penduduk desa untuk warga yang 

mengungsi berupa nasi, ketela, maupun jagung rebus (grontol). Makanan 

tersebut dimakan oleh warga pengungsian dengan menggunakan daun 

pisang. Sebelum mengungsi, tentara Belanda sering menakut-nakuti warga 

dengan menembaki buah di pohon milik warga. Namun, terkadang tentara 

tersebut juga memberikan roti dan keju kepada anak-anak kecil di desa 

tersebut. Tentara Belanda tersebut menggenakan penutup kepala atau helm 

sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah tentara tersebut benar-benar 

orang Belanda atau orang Indonesia yang menjadi tentara Belanda.  

Orang-orang Cina di Salatiga juga meninggalkan Salatiga karena 

mereka diusir oleh tentara Belanda ke desa Susukan selama Agresi Militer 

Belanda berlangsung (Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 

November 2011). Orang-orang Cina ini bersembunyi dari Belanda dan 

tinggal di rumah-rumah penduduk. Penduduk tidak mengetahui latar 

belakang pengusiran tersebut tetapi mereka bersedia memberikan makanan 

dan tumpangan untuk tempat tinggal orang-orang Cina ini.  

Perekonomian masyarakat umumnya terganggu selama Agresi 

Militer Belanda. Masyarakat tidak dapat bekerja maupun melakukan 

aktifitas jual-beli di pasar. Masyarakat harus hidup seadanya dengan 

makan dari hasil olahan tanah seperti padi, ketela, jagung, dan lain-lain 

(Wawancara dengan Suranta pada tanggal 18 November 2011).  Pada awal 
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kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau karena beredarnya 

mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk 

sementara waktu pemerintah menetapkan beberapa mata uang sebagai 

tanda pembayaran yang sah di wilayah RI, antara lain: mata uang De 

Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang 

pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah mulai mengeluarkan uang 

kertas Republik Indonesia, yang terkenal dengan nama ORI pada bulan 

Oktober 1946 (Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, 

Nugroho Notosusanto, 1975:215-218).  

Namun, perekonomian penduduk Susukan tidak terpengaruh oleh 

Agresi Militer Belanda karena sebagian besar masyarakat bekerja di 

perkebunan milik Belanda. Orang-orang yang bekerja di perkebunan milik 

Belanda diberikan aturan yang ketat. Mereka dapat diberhentikan dari 

pekerjaan sewaktu-waktu apabila mereka melakukan kesalahan dalam 

pekerjaan. Penduduk Susukan bekerja di perkebunan milik Belanda ini 

sampai malam. Keadaan tersebut menimbulkan peran anak tertua dalam 

keluarga untuk menjaga adik-adik mereka. Tugas yang diberikan orang tua 

terhadap anak tertua ini dijalani dengan senang hati (Wawancara dengan 

Kasno pada tanggal 15 November 2011).  

Agresi Militer Belanda mengakibatkan keterlibatan seluruh 

masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di 

desa Karanganom Klaten, peran masyarakat dalam mempertahankan 

kemerdekaan tampak dalam usaha untuk membantu memberi makanan 
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untuk para tentara nasional. Suranta selaku narasumber ikut membantu 

perjuangan dengan mengantarkan nuk (nasi dan gudangan yang dilapisi 

dengan daun pisang) untuk tentara nasional yang berjumlah 32 orang. Para 

tentara menempati 3 gedung yang dimanfaatkan sebagai tempat 

peristirahatan. Masyarakat desa merasa terancam karena kondisi desa yang 

tidak aman. Di desa tersebut sering terjadi tembak-tembakan antara tentara 

Belanda dengan para pejuang. Orang tua menganjurkan supaya anak-anak 

mereka tidak terpengaruh oleh peristiwa Agresi Militer Belanda 

(Wawancara dengan Suranta pada tanggal 18 November 2011). Tanggung 

jawab orangtua terhadap anak mencerminkan adanya suatu  pendidikan di 

lingkungan keluarga. Di dalam keluarga anak mendapat bimbingan untuk 

membentuk watak dan kepribadian anak menjadi pribadi yang utuh. 

Sartini memberikan keterangan bahwa tentara Belanda menyerang 

masyarakat Yogyakarta dalam peristiwa Agresi Militer Belanda pada 

tahun 1948. Tentara Belanda menyerang melalui tembakan yang 

diluncurkan dari udara sehingga kereta api di stasiun Tugu mengalami 

penundaan keberangkatan. Para penumpang dibantu oleh pemuda untuk 

menyelamatkan diri. Penembakan udara yang terjadi di sekitar stasiun 

Tugu tersebut berlangsung selama 5 jam. Peristiwa Agresi Militer Belanda 

mengakibatkan aktifitas ekonomi masyarakat di pasarpun turut terganggu. 

Setelah Agresi Militer Belanda berakhir, masyarakat merasakan 

perekonomian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa 

penjajahan. Tingkat perekonomian masyarakat yang baik tampak dalam 
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lapangan pekerjaan yang memberikan gaji yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Bahkan penduduk miskin diberikan subsidi beras oleh 

pemerintah (Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 November 2011). 

Jatini memberikan penjelasan bahwa pemerintah selama revolusi fisik 

berusaha memikirkan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan 

sehingga rakyat harus berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, 

masyarakat saling bergotong royong. 

 

D. Pendidikan pada awal kemerdekaan 

Pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan mulai 

membentuk dan memikirkan dasar-dasar pengajaran yang baru (Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983:143). 

Beberapa prinsip pengajaran dan pendidikan yang baru adalah: 

a. Menerapkan bunyi pasal 31 Undang-Undang Dasar RI. 

b. Susunan sekolah diatur dari Sekolah Rakyat sampai Sekolah 

Menengah Umum dan kepandaian khusus. 

c. Bagi siswa yang tidak melanjutkan diselenggarakan pendidikan 

masyarakat. 

d. Diselenggarakan pendidikan universitas dan sekolah-sekolah 

tinggi untuk mendidik calon-calon pemimpin. Demikian pula 

sekolah untuk pendidikan militer. 

e. Biaya pendidikan ditekan serendah-rendahnya. 



�

	��

�

Pada dasarnya pendidikan pada masa awal kemerdekaan dan masa 

perang kemerdekaan fisik, dikategorikan menjadi 3, yaitu: 

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda yang 

terutama terdapat di daerah pendudukan yaitu: Semarang, 

Salatiga, Purwokerto, Purworejo, dan sebagainya. Pada masa 

kemerdekaan, sekolah-sekolah Belanda di Salatiga sudah tidak 

ada lagi, tetapi beberapa ada yang masih dimanfaatkan untuk 

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) maupun SMA. 

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh swasta dengan asa 

kebangsaan (Taman Siswa), atau berdasarkan keagamaan 

(Muhammadiyah). 

c. Sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang kebanyakan adalah  

sekolah rakyat desa ongko loro. 

Pengungsian yang dilakukan oleh penduduk kota Salatiga 

mengakibatkan kegiatan belajar anak-anak yang menempuh pendidikan di 

Sekolah Rakyat tidak berlangsung efektif. Setelah kondisi lebih aman 

maka kegiatan belajar mengajar di tempat pengungsian dilanjutkan 

kembali di kota. Serangan Belanda biasanya terjadi pada malam hari 

sehingga meskipun Belanda masih menguasai Salatiga kegiatan belajar di 

sekolah tidak terganggu.  

Gedung Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda di 

daerah pendudukan Salatiga masih digunakan sebagai gedung Sekolah 

Rakyat seperti halnya dengan Sekolah Rakyat Gendongan, Sekolah Rakyat 
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Kutowinangun yang sekarang menjadi pasar Blauran, Sekolah Rakyat 

yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri Salatiga 1, Sekolah Rakyat 

yang sekarang menjadi kompleks Sekolah Dasar Negeri Salatiga 2, dan 

lain-lain.  Setelah merdeka maka Sekolah Ongko Loro dan Sekolah Deso 

dari Belanda diubah menjadi Sekolah Rakyat 6 tahun (Wawancara dengan 

Suranta pada tanggal 18 November 2011). 

Anak-anak yang ikut mengungsi menempuh pendidikan di 

pengungsian meskipun gedung sekolah di tempat pengungsian masih 

sederhana dan hanya terbuat dari bambu. Setelah kembali ke Salatiga, 

anak-anak meneruskan pendidikannya di Sekolah Rakyat. Pendidikan di 

Sekolah Rakyat tidak dikenakan biaya pendidikan dan seluruh siswa juga 

diberikan alat tulis oleh pemerintah. Mayoritas anak Salatiga sudah 

bersekolah. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar di Sekolah Rakyat adalah bahasa Daerah dan bahasa Indonesia 

(Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 Januari 2012). Sugiarti 

menambahkan bahwa guru Sekolah Rakyat merupakan lulusan Cursus 

Volks-Onderwijzer (CVO), guru yang mengikuti ujian persamaan Sekolah 

Guru B (SGB), lulusan SGB, maupun lulusan Sekolah Guru A (SGA). 

Pada awal kemerdekaan, keadaan di desa Susukan juga masih tidak 

aman tetapi hal tersebut tidak membuat anak-anak berhenti sekolah hingga 

tamat Sekolah Rakyat (SR). Ketika masa Revolusi Fisik ini, mayoritas 

anak sudah bersekolah dan setiap jenjang kelas di Sekolah dapat berjumlah 

sekitar 30 orang siswa. Kegiatan belajar mengajar di setiap jenjang kelas 
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Sekolah Rakyat umumnya dibagi secara pararel yaitu kelas A dan B 

karena jumlah siswa yang besar (Wawancara dengan Kasno dan Suranta 

pada tanggal 15 dan 18 November 2011). Pada tahun 1953-1960, jumlah 

anak yang memasuki Sekolah Dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 

juta. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga nampak 

dalam penggunaannya di seluruh sistem pendidikan dan berbagai media 

massa (M.C. Ricklefs, 1992:357).  

Kesempatan yang besar untuk anak-anak dalam menempuh 

pendidikan ini mengakibatkan peningkatan jumlah Sekolah Rakyat 

sekalipun mayoritas sekolah belum mempunyai gedung sekolah. Seperti 

halnya Sekolah Rakyat Karanggedhe yang menggunakan tanah dan 

bangunan rumah dari seorang guru untuk belajar para siswanya. Guru 

tersebut mengajak para siswa untuk melakukan kerja bakti meratakan 

tanah sehingga dapat digunakan sebagai lapangan sekolah (Wawancara 

dengan Suwarli pada tanggal 15 November 2011). Begitu pula dengan 

pendidikan Sekolah Rakyat di desa Karanganom kabupaten Klaten yang 

menggunakan rumah milik warga yang luas untuk digunakan sebagai 

tempat belajar (Wawancara Suranta pada tanggal 18 November 2011). 

Suwarli menjelaskan bahwa siswa-siswa di Sekolah Rakyat yang 

belum mempunyai gedung sekolah melaksanakan kegiatan belajar secara 

berkelompok. Kelompok belajar ini sekarang sama seperti kejar paket 

A/B. Pendidikan Sekolah Rakyat (SR) di tingkat kelurahan atau desa pada 

umumnya hanya sampai di kelas 3 sehingga anak-anak harus melanjutkan 
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pendidikan ke kecamatan yang memiliki tingkatan kelas sampai kelas 6. 

Mayoritas guru hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

beberapa sekolah belum mempunyai guru yang tetap. Warga yang bersedia 

untuk mengajarlah yang menjadi guru di Sekolah Rakyat. Syarat untuk 

diterima di Sekolah Rakyat yaitu siswa hanya disuruh untuk melintangkan 

tangan kanan di atas kepala dan harus bisa menyentuh telinga. Cara ini 

meniru pendidikan pada jaman penjajahan Belanda.  

Kegiatan belajar di Sekolah Rakyat (SR) dimulai pukul 07.00 

hingga pukul 12.00. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan 

belajar di Sekolah menggunakan bahasa Jawa khusus untuk kelas 1 dan 2 

dan Bahasa Indonesia untuk kelas 3 sampai kelas 6  (Wawancara dengan 

Suranta pada tanggal 18 November 2011). Selain mengajar, guru juga 

menekankan  budi pekerti dan kedisiplinan kepada anak-anak. Di Sekolah 

Rakyat terjalin hubungan yang dekat antara siswa dengan guru.  

Setelah Agresi Militer berakhir, pemerintah mulai mengatur  

sistem pemerintahan. Pada tahun 1950an sekolah-sekolah sudah mulai 

dibenahi oleh pemerintah sehingga Sekolah Rakyat sudah memiliki guru 

walaupun beberapa hanya lulusan Cursus Volks-Onderwijzer (CVO) dari 

pendidikan pada masa penjajahan Belanda (Wawancara dengan Suwarli 

pada tanggal 16 November 2011). Cursus Volks-Onderwijzer (CVO) 

merupakan kursus pendidikan guru untuk sekolah rendah. Kursus ini 

menerima siswa dari sekolah Vervolg atau Sekolah kelas II. Lama 

belajarnya adalah 2 tahun dengan menggunakan Bahasa Daerah sebagai 
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bahasa pengantarnya. Lulusan Cursus Volks-Onderwijzer (CVO) bekerja 

sebagai Guru Bantu di Sekolah Desa tetapi Guru Bantu ini bukanlah 

pegawai negeri (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:139). 

Pendidikan di Sekolah Rakyat dalam satu tahun pelajaran terbagi 

menjadi 4 periode (lihat lampiran 1, hlm. 91). Mata pelajaran yang 

diajarkan meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Membaca, 

Berhitung, Menulis, Menggambar, Menyanyi, Pekerjaan Tangan, Gerak 

Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Hayat, 

Pekerjaan Wanita, dan  Ilmu Alam. Namun, sikap dan kerajinan juga turut 

menjadi penilaian guru kepada setiap siswa. 

 

E.  Sejarah Sekolah Guru B (SGB) di Salatiga 

Sekolah Guru B (SGB) adalah sekolah menengah kejuruan yang 

mendidik calon guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar di Sekolah 

Rakyat. Berdasarkan wawancara dengan Suwarli pada tanggal 16 

November 2011, menjelaskan mengenai perbedaan antara Sekolah 

Menengah Pertama dan Sekolah Guru B yaitu lulusan SMP dapat 

menempuh pendidikan di SMA sedangkan untuk lulusan SGB hanya dapat 

melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru A (SGA) karena SGB 

merupakan sekolah menengah kejuruan. Kasno menuturkan bahwa 

Sekolah Guru B merupakan singkatan dari Sekolah Guru Bawah. Namun, 

Sekolah Guru B juga disebut dengan Sekolah Guru Bantu (Wawancara 

dengan Sugiarti pada tanggal 4 Januari 2012). Pendidikan di SGB 
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ditempuh selama 4 tahun. Pada dasarnya pelajaran 4 tahun tersebut sama 

dengan 3 tahun pelajaran umum seperti yang diajarkan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), ditambah 1 tahun pelajaran kejuruan guru. 

Pendidikan Sekolah Guru B (SGB) meliputi SGB Negeri dan SGB 

Swasta. SGB Swasta terbagi menjadi dua, yaitu: SGB Swasta bersubsidi 

dan SGB tidak bersubsidi. Pendidikan di SGB Negeri tidak dipungut biaya 

bahkan masih ada uang saku yang diberikan kepada siswa SGB Negeri. 

Hal ini disebabkan karena adanya ikatan dinas dari pemerintah sehingga 

siswa  harus bersedia ditempatkan di kota manapun setelah lulus dari SGB. 

Jatini menuturkan bahwa Ikatan Dinas yang diberikan pemerintah pada 

tahun 1950an sebesar Rp 40,00 per anak yang digunakan Rp 22,5,00 untuk 

biaya sekolah dan sisanya Rp 17,5,- diberikan untuk uang saku siswanya. 

Namun, apabila siswa SGB Negeri di kelas 1 tidak naik kelas maka siswa 

tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan siswa di SGB Swasta 

baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi, dibebani biaya pendidikan .  

Di kelas III Sekolah Guru B (SGB) diadakan ujian penghabisan 

SGB pertama dan nilai ujian tersebut diseleksi (lihat lampiran 2, hlm. 92). 

Mata pelajaran yang diujikan meliputi: Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, 

Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah atau Tata 

negara. Siswa yang mempunyai nilai yang terbaik dalam ujian tersebut, 

dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Atas (SGA) tanpa harus 

melanjutkan pendidikan di kelas IV baik siswa dari SGB Negeri maupun 

SGB swasta. Ujian penghabisan SGB kedua dilaksanakan oleh siswa kelas 
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IV SGB (Wawancara dengan Suranto pada tanggal 18 November 2011). 

Kasno memberikan keterangan bahwa perangkat sekolah di SGB sama 

halnya dengan perangkat sekolah sekarang ini yaitu kepala sekolah atau 

yang dinamakan dengan Direktur, Wakil Direktur, guru bidang studi, tata 

usaha (TU), dan penjaga sekolah. Namun, yang membedakan antara 

perangkat sekolah SGB dan perangkat sekolah sekarang ini hanya 

jumlahnya saja. 

Pada tahun 1960, perekonomian bangsa tidak stabil. Prosentase 

defisit dari tahun 1950 adalah 20 % tetapi pada tahun 1960 meningkat 

menjadi 100 % (Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, 

Nugroho Notosusanto, 1975:230). Kondisi perekonomian ini juga 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan para 

gurupun juga sangat sulit meskipun guru diberikan subsidi beras oleh 

pemerintah setiap bulannya. Bahkan, di daerah Tingkir Lor yang 

kehidupan masyarakat cukup makmur dan mayoritas penduduk 

bermatapencaharian sebagai pedagang menganggap rendah pekerjaan 

sebagai guru. Guru yang akan melamar anak gadis di daerah tersebut  

tidak akan diterima sebab status sosial yang dinilai rendah. Namun, 

kedudukan guru di daerah pedesaan dinilai lebih baik dibandingkan 

dengan di daerah yang tergolong makmur. Kedudukan guru di desa setara 

dengan pekerjaan sebagai lurah maupun carik (Wawancara dengan Kasno 

pada tanggal 15 November 2011).  
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Pada tahun 1962-1967 saat akan jatuhnya kepemimpinan presiden 

Soekarno, harga-harga melambung tinggi sehingga ekonomi rakyat terasa 

sulit. Akan tetapi, narasumber berpendapat bahwa  apabila kepemimpinan 

Soekarno itu masih dapat dilanjutkan maka akan membawa dampak positif 

karena bangsa tidak tergantung oleh hutang luar negeri (Berdikari). Guru 

oleh pemerintah diberikan subsidi beras sebanyak 6 kg dan 2 kg jagung 

(Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 Januari 2012). 

Di Salatiga terdapat SGB Negeri maupun swasta/partikelir 

diantaranya: 

1. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 1  

Buku Peringatan Berdirinya Kembali Kotapraja Solotigo 

menjelaskan beberapa hal penting termasuk Sekolah Lanjutan yang 

berjumlah 9 meliputi: SMP Negeri, SMP Kanisius, SMP Kristen, S.G.A.I, 

SGB Negeri, SMI, Taman Dewasa, SMP Tentara, SMA K dan SKP 

(Sekolah Kepandaian Putri) yang dibuka Yayasan Kristen pada tanggal 1-

8-1951 (M. S Handjojo, 1973:64). Hal ini menunjukkan bahwa SGB di 

Salatiga yang paling awal didirikan adalah SGB Negeri. SGB di Salatiga 

yang paling awal didirikan adalah SGB Negeri 1. Jatini diterima di SGB 

pada tahun 1951 dan masih mempunyai kakak angkatan sehingga SGB 

Negeri 1 didirikan pada tahun 1950 (lihat lampiran 3, hlm. 93). Pada tahun 

tersebut, SGB Negeri 1 sudah mempunyai asrama yang untuk para siswa. 

Asrama untuk anak perempuannya sekarang terletak di sebelah Bank BRI 

dan asrama untuk anak laki-laki terletak di Jalan Bungsuling. Gedung 



�

	��

�

sekolah SGB Negeri 1 masih menempati halaman belakang (mondok) di 

SD Salatiga 1 sekarang tetapi hanya berlangsung sekitar 3 bulan saja 

kemudian pindah ke SMA Negeri 3 Salatiga sekarang beserta dengan 

asrama siswa. Oleh karena itu, asrama SGB Negeri 1 berada satu komplek 

dengan gedung sekolahnya (Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 

Januari 2012). 

SGB Negeri 1 merupakan SGB yang mempunyai kualitas 

pendidikan yang terbaik dibandingkan dengan SGB yang lain di Salatiga 

dan letak sekolahnya strategis yaitu terletak di pinggir jalan raya 

(Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 November 2011).  Persyaratan 

masuk SGB Negeri 1 adalah siswa lulus dari Sekolah Rakyat (SR) dengan 

nilai ujian rata-rata 7.  Namun, Sayem selaku narasumber sebenarnya lulus 

dari SR dengan nilai rata-rata kurang dari 7 tetapi karena di Sekolah 

Rakyat sering mengikuti BON (pertandingan olahraga) di tingkat kota 

maka narasumber tersebut dapat diterima di SGB Negeri 1. Pada tahun 

1953, ikatan dinas diberikan untuk membayar biaya makan di asrama yaitu 

sebesar Rp. 90,00 dan masih ada sisa uang yang diberikan kepada para 

siswa. 

Sayem menuturkan bahwa SGB Negeri 1 mempunyai 4 asrama 

untuk para siswa. Siswa perempuan hanya berjumlah 4 orang saja 

sehingga mereka tinggal di rumah dinas guru. Sedangkan siswa laki-laki 

menempati asrama sekolah dan siswa tidak diijinkan keluar dari 

lingkungan sekolah tetapi pada hari Sabtu mereka diijinkan untuk pulang 
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ke rumah. Sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar yaitu 

siswa tersebut tidak diijinkan masuk sekolah selama 1 bulan. Asrama 

menyediakan makanan untuk para siswa dan saat itu narasumber ditunjuk 

untuk bertugas mencatat pengeluaran dalam membeli kebutuhan untuk 

memasak makanan bagi siswa SGB Negeri 1. Tugas tersebut diberikan 

imbalan berupa jajanan pasar dari penjual yang mengantarkan bahan 

makanan ke sekolah.  

Selain mengajar, guru juga bertugas mengawasi kegiatan belajar 

mengajar serta pengelolaan makanan untuk para siswa di asrama. Setelah 

SGB berakhir maka gedung sekolah SGB Negeri 1 digunakan untuk 

Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK). Setelah SGTK baru 

digantikan dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG).  

2. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 2 

SGB Negeri 2 Salatiga terletak di sebelah barat SMA Negeri 3 

Salatiga dan sekarang menjadi SMP Negeri 2. SGB Negeri 2 ini adalah 

Sekolah Guru B yang khusus untuk anak perempuan sehingga sering 

disebut dengan Sekolah Guru Putri (SGP). SGB Negeri 2 mempunyai 

asrama untuk para siswanya. Sartini menuturkan bahwa pada tahun 1947 

SGB di Semarang dipindahkan ke Salatiga karena keadaan kota Semarang 

yang tidak aman. Di setiap kelas SGB 2 ini mempunyai siswa yang 

berjumlah kurang lebih 20 orang. Sekolah ini juga mempunyai sarana dan 

prasarana pendidikan yang lain, meliputi: asrama, ruang olahraga, ruang 

Kepala Sekolah dan lain-lain. Siswa tidak boleh keluar dari lingkungan 
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asrama tetapi siswa banyak yang memanfaatkan waktu di luar asrama 

untuk keluar membeli makanan ketika persediaan air di asrama habis.  

Para pelajar sebagian besar terlibat dalam Tentara Pelajar. Sartini 

selaku narasumber adalah anggota Tentara Pelajar yang mengurusi 

makanan. Tentara pelajar ini dilatih oleh para siswa SMA. Di kelas 4, para 

siswa SGB di Salatiga dipindahkan ke SGB Yogyakarta tetapi peraturan di 

asrama SGB Salatiga tidak seketat di SGB Yogyakarta. Pindahnya SGB 

Negeri 2 Salatiga ke SGB Yogyakarta terjadi pada tahun 1948, sehingga 

pada tahun tersebut SGB Negeri 2 sudah tidak ada lagi di Salatiga. 

Namun, SGB Negeri ini didirikan kembali setelah tahun 1950.  

Pada tahun 1960, SGB Negeri 1 jumlah siswanya tinggal sedikit 

sehingga SGB Negeri 1 digabungkan dengan SGB Negeri 2. 

Penggabungan tersebut terjadi sampai pada 1961 yang mengakibatkan 

SGB Negeri 2 tidak hanya terdiri dari siswa perempuan saja tetapi juga 

siswa laki-laki. Di asrama pengelolaan makanan diatur dengan makanan 

yang dikelompokkan di setiap meja makan. Tiap meja makan digunakan 

untuk makan 10 anak. Makanan untuk siswa di asrama dibuat oleh 4 orang 

petugas dari pihak sekolah. Tempe merupakan lauk yang sering diberikan 

di asrama tetapi terkadang siswa SGB ada yang membawa makanan dari 

rumah mereka dan makanan tersebut dibagi-bagikan dengan teman yang 

lain (Wawancara dengan Sugiarti pada tanggal 4 Januari 2012).  

Kegiatan siswa di asrama diawasi oleh guru dan guru tersebut juga 

tidak mengijinkan siswa tidur larut malam. Satu kamar di asrama dapat 



�


��

�

digunakan untuk 8 orang anak. Jumlah kamar mandi di dalam asrama yang 

terbatas menyebabkan beberapa anak mandi di sungai yang terletak di 

belakang asrama. Mulai pada tahun 1957, siswa SGB Negeri 2 tidak 

diberikan uang dari Ikatan Dinas pemerintah. Biaya pendidikan siswa SGB 

sebesar Rp 15,00 tetapi sebelumnya di  kelas 1 hanya Rp 6,00 dan biaya 

pendidikan ini sama untuk seluruh siswa. Setelah SGB Negeri 2 berakhir 

maka gedung SGB Negeri 2 digunakan untuk gedung sekolah SMP Negeri 

2 Salatiga. Mayoritas guru yang sebelumnya mengajar di SGB Negeri 2 

berpindah mengajar di SMP Negeri 2 Salatiga.  

3. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 3 

Kegiatan belajar di SGB Negeri 3 dilaksanakan di gudang ataupun 

halaman belakang Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar SGB Negeri 3 sekarang terletak di komplek SD Negeri 

Salatiga 2, SD Negeri Salatiga 1, dan SD Negeri Salatiga 3. Letak sekolah 

yang terbagi menjadi 3 ini karena jumlah siswa yang banyak dan SGB 

Negeri 3 belum mempunyai gedung sekolah sendiri. Para siswa 

memperbaiki ruang kelas yang terletak di halaman belakang Sekolah 

Rakyat dengan mengumpulkan uang untuk membeli bambu. 

Lulusan SGB Negeri 3 sebelum tahun 1957 merupakan siswa dari 

Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar 

(KPKPKB) Bringin dan Tingkir. KPKPKB hanya 2 tahun dan siswa 

belajar secara mandiri dengan menerima diktat dari Bandung kemudian 

mereka menjalani praktek mengajar. Siswa dari KPKPKB ini tergolong 
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siswa yang pintar karena usia mereka yang sudah dewasa bahkan ada 

beberapa siswa yang sudah menikah. Namun, administrasi sekolah yang 

masih belum baik sehingga masalah usia ini tidak diketahui oleh pihak 

sekolah. Siswa SGB Negeri 3 lulusan 1957 ditempatkan mengajar di 

Purwodadi sedangkan lulusan 1956 ditempatkan mengajar di Sragen 

(Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 November 2011).  

Pemerintah menyelenggarakan Kursus Pengajar untuk Kursus 

Pengantar  ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) mulai tanggal 1 Agustus 

1950 untuk mendidik calon-calon guru yang cukup banyak dalam waktu 

10 tahun (1950-1960) sehingga pemerintah dapat melaksanakan “Undang-

Undang Kewajiban Belajar pada tahun 1960 di seluruh Indonesia. Kursus 

ini ditempuh selama 4 tahun tetapi setelah mengikuti 2 tahun pertama para 

siswa diuji. Siswa yang lulus ujian tersebut diangkat menjadi calon guru 

pada Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKB). Para calon guru 

tersebut diharuskan meneruskan pelajaran 2 tahun lagi, sehingga mereka 

dapat menempuh ujian persamaan SGB. Akan tetapi, Kursus Pengajar ini 

kurang mendapat dukungan dari masyarakat, terutama masyarakat guru-

guru (PGRI), maka KPKPKB tersebut diubah menjadi SGB pada 

permulaan tahun pelajaran 1953-1954. Jumlah SGB Negeri pada akhir 

tahun pelajaran 1952-1953 tercatat 143 buah menjadi 483 buah (I. 

Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:216-217). Oleh karena itu, SGB 

Negeri 3 sudah ada pada tahun ajaran 1952/1953.  
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Persyaratan masuk SGB Negeri 3 yaitu siswa lulus Sekolah Rakyat 

dengan nilai rata-rata minimal 6 dan usia siswa tidak boleh melebihi 16 

tahun. Persyaratan usia ini menjadi kendala bagi beberapa anak karena 

pada masa penjajahan tidak semua anak dapat menempuh pendidikan. Hal 

ini mengakibatkan pihak Sekolah Rakyat mengubah tahun kelahiran 

supaya para siswa dapat diterima di SGB. Kasno selaku narasumber 

menuturkan bahwa kelahirannya pada tahun 1934 tetapi untuk memenuhi 

syarat tersebut maka tahun kelahiran diubah menjadi tahun 1939. Siswa 

SGB 3 angkatan 1957 berjumlah sekitar 20 siswa. Siswa yang lulus setelah 

tahun 1957 terbagi menjadi 2 kelas sehingga jumlah siswa SGB 3 lebih 

dari 100 orang. 

Siswa SGB 3 angkatan 1957 hanya ada satu siswa yang dapat 

langsung melanjutkan pendidikan di SGA. Pemerintah menempatkan 

siswa tersebut di SGA Semarang. Setelah lulus, mereka mendapatkan 

ijazah tetapi karena administrasi sekolah belum sebaik sekarang ini maka 

ada siswa yang tidak lulus dan menggunakan ijazah dari siswa lain untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, lulusan guru 

ketika itu mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi. Jiwa patriotisme ini 

sangat diperlukan untuk membangun generasi bangsa melalui pendidikan. 

4. Sekolah Guru B (SGB) Kristen 

SGB Kristen terletak di Jl. Dr. Sumardi  dan sekarang menjadi 

kantor Sinode. Ruangan yang ada di SGB Kristen meliputi Ruang kelas 

yang berjumlah sekitar 9, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Dalam 
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kelas dilengkapi dengan gambar-gambar terkait mata pelajaran seperti 

mata pelajaran ilmu hayat terdapat gambar hewan, tumbuhan, manusia. 

SGB Kristen menyediakan asrama untuk siswa yang ingin 

menggunakannya. Asrama putri di area sekolah sedangkan asrama putra di 

Jl. Brigjen Sudiarto yang nantinya digunakan untuk SGB Kristen tidak 

bersubsidi (Wawancara dengan Suranto pada tanggal 18 November 2011).   

SGB Kristen merupakan sekolah swasta sehingga tidak ada 

persyaratan nilai tertentu untuk diterima di SGB Kristen. SGB Kristen ini 

mempunyai siswa yang berjumlah sekitar 250 orang sehingga kegiatan 

belajar dilakukan 2 kali yaitu pagi dan siang. Siswa yang masuk siang 

merupakan siswa yang tidak mendapatkan subsidi dalam pembayaran uang 

sekolah. Pembagian siswa yang masuk pagi dan siang didasarkan atas 

penerimaan siswa lulusan SR. Jumlah pendaftar pertama sesuai keputusan 

yayasan masuk pagi sedangkan yang lain diberikan pilihan untuk masuk 

sekolah yang siang (Wawancara dengan Suwarli pada tanggal 16 

November 2011 ).  

SGB Kristen Bersubsidi ini merupakan sekolah swasta (partikelir) 

milik Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). SGB Kristen dijabat oleh 

seorang kepala sekolah yang bernama Martojo karena sekolah ini milik 

yayasan maka kepala sekolah harus mempunyai persyaratan penuh sesuai 

dengan aturan yayasan. Peraturan dari yayasan tersebut mengharuskan 

penggantian kepala sekolah yang sesuai dengan persyaratan ijazah yang 

memenuhi syarat. Keputusan tersebut tidak dapat diterima oleh Martojo 
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karena beliau merasa mempunyai andil yang besar dalam mendirikan SGB 

Kristen. Sebenarnya, yayasan memberikan kewenangan mengajar di SGB 

yang masuk pagi dan menjabat sebagai Direktur (kepala sekolah) di 

sekolah yang masuk siang. Sikap keberatan dari Martojo ini 

mengakibatkan Yayasan mengeluarkan Martojo dari SGB Kristen dan para 

siswa yang mendukung tindakan Martojo membentuk sekolah SGB swasta 

sendiri (Wawancara dengan Suwarli dan Suranta pada tanggal 16 dan 18 

November 2011).  

Sekolah yang didirikan Martojo ini dinamakan SGB Kristen tidak 

bersubsidi dan letaknya sekarang di JL. Brigjen Sudiharto. Pecahnya SGB 

Kristen menjadi 2 ini terjadi pada tahun ajaran 1956/1957 dan memberikan 

perubahan pada jam belajar siswa. Seluruh siswa SGB Kristen Bersubsidi 

mengikuti kegiatan belajar di pagi hari (Wawancara dengan Suwarli pada 

tanggal 16 November 2011). Suranta menuturkan bahwa lambat laun 

siswa dari SGB Kristen tidak bersubsidi ini kembali ke SGB Kristen 

bersubsidi meskipun tidak dilakukan secara serempak. Kembalinya siswa 

ke sekolah yang lama karena siswa kurang nyaman dengan sekolah yang 

baru sekalipun tidak seluruh siswa yang pindah. Pemerintah hanya 

mengakui SGB Kristen bersubsidi yang terletak di JL. Dr. Sumardi 

sehingga SGB Kristen tidak bersubsidi harus menempuh ujian dengan 

menginduk di SGB Negeri. Setelah berakhirnya SGB Kristen ini, gedung 

sekolah ditempati untuk SGA Kristen. Guru-guru yang pernah mengajar di 

SGB Kristen kemudian mengajar ke sekolah menengah yang lain.  
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Pemerintah mengatasi masalah kekurangan guru untuk pendidikan 

rendah dengan memperbanyak jumlah SGB (Sekolah Guru 4 tahun). 

Diharapkan pada tahun 1961, seluruh anak yang berusia antara 6-12 tahun 

dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Apabila hal ini tercapai, 

maka selesailah tugas yang harus dilaksanakan oleh SGB sebagai tempat 

mendidik calon-calon guru Sekolah Rakyat. Pada akhir tahun pelajaran 

1960-1961 SGB di Indonesia sudah tidak ada lagi (I. Djumhur dan H. 

Danasuparta, 1974:211-212). Sugiarti menuturkan bahwa siswa SGB 

Negeri 2 yang lulus pada tahun 1961 merupakan lulusan SGB Negeri 2 

yang terakhir (lihat lampiran 4, hlm. 94). 

 

F.  Sistem Pendidikan Sekolah Guru B 

1. Landasan Pendidikan 

Menteri P.P dan K membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan 

Pengajaran yang bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, 

susunan, dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran pada tahun 1946. 

Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran ini merancang Undang-

Undang Pokok Pendidikan. Rencana Undang-Undang (RUU) tersebut 

kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1950 dengan 

nama Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 

Sekolah (UUPP) (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1974:203-204). 

Di Negara Indonesia Timur yaitu Flores dan Sumba merupakan 

Daerah Istimewa di bidang pendidikan sehingga Undang-Undang No.4 
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tahun 1950 tidak dapat dilaksanakan di daerah tersebut. Atas dasar 

tersebut, Muhammad Yamin selaku Menteri P.P dan K menetapkan 

Undang-Undang No.4 Tahun 1954. Undang-Undang No.12 tahun 1954 

atau berisi tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 

1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan 

pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang tentang 

Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah (UUPP) ini menjadi 

landasan pendidikan pada awal kemerdekaan (Soegarda Poerbakawatja, 

1970:112). 

Tujuan pendidikan dan pengajaran Republik Indonesia dalam 

Undang-Undang No. 4 juntco No.12 tahun 1954 pasal 3 Bab II berbunyi:  

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia 

susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” 

(I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1974:204)”. 

Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari dasar-

dasar pendidikan dan pengajaran yang tertuang dalam pasal 4 Bab III yang 

berbunyi: 

“Pendidikan dan pengajaran berdasar atas azas-azas yang yang 

termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”  

(I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1974:205)”. 

2. Peserta Didik 

Siswa dari Sekolah Rakyat yang akan mendaftar di SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) maupun SGB harus mengikuti ujian masuk Sekolah 

Lanjutan Tingkatan Pertama. Ujian yang ditempuh meliputi mata pelajaran 
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Bahasa Indonesia, Berhitung, Pengetahuan Umum, dan Menulis (lihat 

lampiran 5, hlm. 95-96).  

  Pada awal kemerdekaan, tampak adanya pelapisan sosial dalam 

struktur masyarakat perkotaan. Hal ini terjadi karena timbulnya urbanisasi 

dan transmigrasi. Urbanisasi penduduk desa ke kota-kota tidak hanya 

terjadi karena ingin mendapatkan pekerjaan di bidang industri dan 

perdagangan, tetapi juga dalam bidang pemerintahan, pendidikan, militer, 

politik, budaya, dan lain-lain (Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened 

Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1975:192).  

  Mayoritas siswa Sekolah Guru B (SGB) berasal dari desa sehingga 

mereka harus melanjutkan pendidikan ke kota atau kabupaten. Mobilitas 

sosial di bidang pendidikan ini terjadi karena umumnya sekolah lanjutan 

berada di kota sehingga anak-anak harus tinggal di asrama ataupun di kost. 

Jarang sekali anak kota yang mau menempuh pendidikan guru. Informasi 

tentang SGB ini dapat diketahui oleh anak-anak dari desa melalui 

informasi lisan dari mulut ke mulut maupun dari saudara. Beberapa 

 siswa SGB swasta yang dibebankan biaya pendidikan merasa khawatir 

apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena tidak semua 

masyarakat berasal dari golongan menengah ke atas (Wawancara dengan 

Suranta pada tanggal 18 November 2011).  

Jatini menuturkan bahwa siswa SGB Negeri merasa senang 

menempuh pendidikan di SGB karena tidak ada biaya pendidikan dan 

siswa dapat teman dari daerah yang lain. Namun,  mereka juga merasakan 
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kesedihan karena harus tinggal di asrama dan hanya pada hari Minggu 

baru diperbolehkan pulang ke rumah. Dalam kegiatan belajar, siswa harus 

bersikap sopan dan menghormati guru. Antar siswa juga menjalin 

hubungan yang baik. Di dalam kamar asrama, siswa tidak membuat 

kegaduhan apabila ada teman lain yang sedang belajar. Dalam satu kamar 

ditempati oleh beberapa anak dari kelas yang berbeda sehingga kegiatan 

belajar siswa dilakukan secara mandiri.  

Praktek mengajar yang dijalani oleh siswa SGB di kelas 4 

bertujuan untuk melatih para calon guru dalam mengajar di kelas. Namun, 

terkadang muncul rasa tidak percaya diri karena siswa dari Sekolah Rakyat 

ada yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi (Wawancara dengan 

Sartini pada tanggal 5 Januari 2011). Sugiarti juga menuturkan bahwa 

pendidikan di SGB dinilai cukup bagus karena siswa tidak hanya diberikan 

materi tentang pengetahuan umum tetapi juga ilmu kejiwaan umum 

maupun ilmu jiwa anak. Setelah lulus, siswa SGB Negeri dapat langsung 

diangkat menjadi guru (dibenum). Gaji guru pada tahun 1957 sebesar Rp 

492,00.  Jatini memberikan penjelasan bahwa pada tahun 1950 pendidikan 

di Sekolah Rakyat jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan di 

Sekolah Rakyat yang ditempuh oleh siswa sebelum tahun 1950 karena 

terdapat sarana belajar yang lebih memadai seperti buku dan alat tulis. 

Sebelum tahun 1950, buku hanya terbuat dari kertas merang yang terbuat 

dari serat tanaman padi yang mudah sobek dan pensilnya seperti dari 

arang. Selain itu, materi pelajaran di Sekolah Rakyat lebih diperluas 
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setelah tahun 1950. Siswa yang lulus dari  Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang dididik selama 1 tahun di SGB, dapat mengikuti ujian 

persamaan SGB. Ujian persamaan SGB ini juga dapat diikuti oleh siswa 

yang menempuh pendidikan di kursus-kursus keguruan. Mereka 

mendapatkan ijazah SGB setelah lulus dari ujian persamaan tersebut.  

3. Kurikulum Sekolah Guru B (SGB) 

3.1 Mata Pelajaran 

Dalam satu tahun pelajaran di SGB terbagi atas 3 periode dan mata 

pelajaran yang diajarkan di SGB meliputi (lihat lampiran 6, hlm. 97) :  

a. Ilmu guru 

Ilmu guru mulai diberikan dari kelas 3 SGB. Ilmu guru 

memberikan  pengetahuan tentang ilmu jiwa dan ilmu pendidikan. 

Ilmu jiwa ini terbagi menjadi 2 yaitu ilmu jiwa umum yang 

mempelajari kejiwaan masyarakat secara umum dan ilmu jiwa 

khusus untuk memahami karakter siswa sehingga proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik (Wawancara dengan Suwarli 

pada tanggal 16 November 2011). 

b. Praktek mengajar 

Di kelas 4, para siswa SGB mulai menjalani praktek 

mengajar sebagai guru sehingga mereka dapat mempraktekkan 

ilmu mendidik kepada siswa di Sekolah Rakyat. Setiap siswa SGB 

diberikan tugas untuk membuat Rencana Pelajaran sebelum latihan 

mengajar di Sekolah Rakyat. Rencana Pelajaran ini akan dievaluasi 
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oleh guru kelas. Dalam mengajar, pratikan harus membuat alat 

peraga untuk menerangkan materi kepada siswa. Dalam satu kelas 

di Sekolah Rakyat biasanya terdapat 4 orang pratikan yang 

mengajar dengan jam pelajaran yang berbeda-beda. Pratikan yang 

dinilai kurang baik oleh guru kelaspun dapat ditegur di depan para 

siswa. Praktek mengajar dilakukan selama 2 kali dalam satu 

minggu tetapi dalam bulan tertentu siswa mengikuti kegiatan 

belajar seperti biasanya dan tidak menjalani praktek mengajar 

(Wawancara dengan Sugiarti pada tanggal 4 Januari 2012). Jatini 

menuturkan bahwa guru dalam mengajar sering mengalami 

kesulitan untuk pengadaan alat peraga di kelas karena belum ada 

media elektronik seperti sekarang ini. Alat peraga harus dibawa 

oleh sendiri oleh siswa SGB ke Sekolah Rakyat latihan. 

Pratikan akan memberikan ulangan setelah materi pelajaran 

disampaikan kepada para siswa. Oleh karena itu, materi yang 

disampaikan memang sedikit tetapi siswa dapat benar-benar 

menguasainya. Rencana Pelajaran untuk mata pelajaran Ilmu 

Bumi, memanfaatkan lingkungan geografis setempat. Siswa 

diajarkan untuk mengenal batas-batas kelurahan kemudian 

meningkat menjadi batas kecamatan hingga kabupaten, 

karesidenan, dan propinsi. Di kelas VI, siswa Sekolah Rakyat baru 

diperkenalkan dengan pulau lain di Indonesia (Wawancara dengan 
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Suwarli pada tanggal 16 November 2011). Peranan masyarakat 

dalam pendidikan (Zahara Idris, 1984:117) meliputi: 

1. Masyarakatlah yang ikut mendirikan dan membiayai sekolah. 

2. Masyarakatlah yang mengawasi pendidikan agar sekolah tetap 

membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 

3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan. 

4. Masyarakatlah yang menyediakan orang sumber (resource 

person) dengan keahlian khusus untuk proses pendidikan di 

sekolah. 

5. Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium 

tempat belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat 

juga memberikan bahan pelajaran yang sangat kompleks 

seperti aspek alam, industri, perumahan, transportasi, 

perkebunan, dan lain-lain. 

c. Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengajarkan tentang tata 

bahasa, kesusastraan, pantun, mengarang cerita, dan lain 

sebagainya. Siswa SGB juga dapat belajar dengan memanfaatkan 

buku-buku dari perpustakaan umum daerah yang dulu terletak di 

dekat garasi bis Esto. (Wawancara dengan Sugiarti pada tanggal 4 

Januari 2012).  
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d. Bahasa Daerah 

Mata pelajaran Bahasa Daerah mengajarkan struktur 

(unggah-ungguh) bahasa Jawa, tulisan bahasa Jawa, nembang 

Jawa, dan lain-lain (Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 

Januari 2012). 

e.  Bahasa Inggris 

Jatini menuturkan bahwa mata pelajaran Bahasa Inggris 

baru diajarkan di SGB, sebelumnya di Sekolah Rakyat belum ada 

pelajaran tersebut. Guru dalam menyampaikan materi 

menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 

pembelajaran sehingga beberapa siswa SGB mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran. Kesulitan dalam memahami 

materi tersebut mengakibatkan nilai ujian penghabisan narasumber 

menjadi kurang baik (lihat lampiran 7, hlm. 98). Mata pelajaran 

Bahasa Inggris tersebut mengajarkan tentang struktur bahasa. 

Bahkan, perintah untuk mengerjakan soal sudah menggunakan 

bahasa Inggris mulai dari kelas 3 SGB.  

f.  Ilmu Pasti 

Ilmu Pasti mengajarkan tentang Berhitung, Aljabar, Ilmu 

ukur, sudut-sudut suatu bangun, dan lain-lain (Wawancara dengan 

Sugiarti pada tanggal 4 Januari 2012). 
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g. Ilmu Alam 

Sugiarti menuturkan bahwa materi pelajaran Ilmu Alam 

tentang  gaya, rotasi, revolusi, dan lain-lain. 

h. Sejarah/Tatanegara 

Mata pelajaran Sejarah mengajarkan tentang sejarah umum 

seperti sejarah Roma dan mengenal  tokoh-tokoh terkenal dunia 

seperti Julius Caesar, Cleopatra. Selain itu, materi yang diajarkan 

juga membahas tentang sejarah nasional termasuk sistem 

pemerintahan negara. Guru sejarah biasanya mengajar dengan 

menggunakan metode bercerita (Wawancara dengan Sugiarti pada 

tanggal 4 Januari 2012). 

i. Ilmu Bumi 

Ilmu bumi mengajarkan tentang kejadian alam sekitar. 

Kejadian alam sekitar dapat berupa bencana alam seperti tanah 

longsor, gempa bumi dan lain sebagainya (Wawancara dengan 

Suranto pada tanggal 18 November 2011). 

j.  Ilmu Hayat 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari arsip pribadi 

diatas, dapat diketahui bahwa ilmu hayat mengajarkan materi 

tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan ilmu kimia. Jatini 

menuturkan bahwa siswa dalam mata pelajaran ilmu hayat 

diberikan tugas untuk menanam beberapa tanaman kemudian 
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setelah tumbuh mereka diharuskan mengklasifikasikan jenis akar 

tanaman tersebut.  

k. Menggambar dan Menulis 

Siswa dalam mata pelajaran menulis, diberikan tugas untuk 

menulis Latin dan tulisan tersebut harus rapi, memperhatikan tebal 

tipisnya huruf, bentuk huruf, dan lain sebagainya (Wawancara 

dengan Sugiarti pada tanggal 4 Januari 2012). 

l. Pendidikan Jasmani 

m. Seni Suara 

Sugiarti menuturkan bahwa mata pelajaran seni suara 

melatih siswa untuk dapat menyanyikan lagu-lagu perjuangan 

dengan baik dan benar. 

n.  Pekerjaan Tangan  

Mata pelajaran pekerjaan tangan melatih ketrampilan siswa 

dengan kegiatan membuat kerajinan seperti boneka, mainan 

motor-motoran, dan lain-lain. Jatini menambahkan pula bahwa 

pelajaran ketrampilan bercocok tanam diajarkan untuk anak laki-

laki sedangkan anak perempuan diajarkan ketrampilan menjahit. 

o.  Ketuhanan 

Pelajaran agama yang diajarkan kepada para siswa hanya 

agama Islam saja sehingga ketika jam pelajaran agama dimulai, 

siswa yang beragama non-Islam keluar dari kelas.  Mereka 

biasanya mengisi kegiatan dengan belajar atau kegiatan yang lain. 
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Siswa yang beragama Islam juga diberikan kebebasan untuk 

memilih akan mengikuti pelajaran agama atau tidak (Wawancara 

dengan Jatini pada tanggal 3 Januari 2012). Kasno menambahkan 

bahwa pendidikan agama yang diberikan hanya agama Islam saja 

karena sebagian besar siswa berasal dari desa sehingga sebagian 

besar siswa beragama Islam. 

p. Kelakuan dan Kerajinan 

Selain mata pelajaran diatas, siswa juga diajarkan tentang 

budi pekerti untuk membentuk kepribadian siswa dan memahami 

tata krama dalam membangun hubungan dengan orang yang lebih 

tua (Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 November 2011). 

Dalam hasil belajar/rapor siswa SGB dapat diketahui bahwa 

kelakuan dan kerajinan menjadi salah satu aspek yang menjadi penilaian 

terhadap para siswa SGB. Kepandaian tidak sepenuhnya menentukan 

kelulusan siswa SGB sebab mereka tetap dapat lulus meskipun nilai ujian 

ada yang kurang baik (lihat lampiran 8, hlm. 99). 

Suranta memberikan penjelasan bahwa siswa akan mengikuti ujian 

yang pertama di kelas 3 SGB. Apabila ada siswa yang lulus dengan nilai 

terbaik maka mereka dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Atas 

(SGA) meskipun jumlah siswanya terbatas. Sekolah Guru Atas (SGA) ini 

biasanya terletak di kota-kota besar sehingga beberapa siswa SGB di 

Salatiga melanjutkan pendidikan di SGA Semarang karena ketika itu 

belum ada SGA di Salatiga.  
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 3.2 Kegiatan belajar mengajar 

  a.   Sekolah Guru B (SGB) Negeri 1 

Kualitas pendidikan yang baik ini mengakibatkan SGB 1 dijadikan 

Pilot Project oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan Pilot Project ini 

adalah kerja nyata dengan membuka lahan pertanian dan peternakan. 

Namun, pelaksanaan Pilot Project dinilai kurang efektif karena kurangnya 

modal untuk membeli alat-alat yang mendukung kegiatan sekalipun usaha 

tersebut tetap dapat berjalan (Wawancara dengan Kasno pada tanggal 15 

November 2011). Meskipun demikian, Sayem menuturkan bahwa siswa 

SGB Negeri 1 merasa senang dapat melakukan kegiatan Pilot Project. 

Djawatan Pengajaran melaksanakan “usaha perintis” bagi pembaharuan 

pendidikan guru dengan menetapkan 3 SGB menjadi “Pilot Project” yaitu 

SGB-SGB di Sumedang, Salatiga, dan Bangli (Nusa Tenggara). Tujuan 

utama Pilot Project adalah untuk menghubungkan sekolah-sekolah dengan 

masyarakat, sehingga sekolah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat 

dan sebaliknya masyarakat menganggap sekolah sebagai miliknya. 

Dengan adanya Pilot Project  maka siswa SGB melakukan kegiatan kerja. 

Kegiatan kerja ini akan bermanfaat bagi pendidikan di Sekolah Rakyat 

dengan memberikan pengetahuan praktis dan bukan hanya pengetahuan 

dasar saja (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976:220-221).  

Kegiatan belajar di mulai dari pukul 07.00-13.00. Di kelas IV SGB 

Negeri 1 terdapat satu kelas SGB istimewa yaitu siswa lulusan SMP yang 

ingin masuk ke SGB sehingga mereka dididik selama 1 tahun untuk 
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memperdalam ilmu guru dan melakukan praktek mengajar. Hasil belajar 

siswa/Rapor langsung diberikan kepada siswa (Wawancara dengan Sayem 

pada tanggal 16 November 2011). 

Persyaratan masuk SGB Negeri 1 yaitu lulus ujian negara dengan 

rata-rata 7. Para siswa harus mematuhi peraturan sekolah meliputi: siswa 

tidak boleh keluar dari asrama di luar jam belajar di sekolah, tidak boleh 

tidur larut malam, dan harus bangun jam 5 pagi. Asrama terletak di 

belakang rumah seorang guru sehingga guru tersebut yang mengawasi 

kegiatan siswa di asrama (Wawancara dengan Jatini pada tanggal 3 Januari 

2012). Sayem menambahkan bahwa kegiatan di luar jam belajar meliputi 

kesenian yang berupa karawitan, tarian tradisional dan wayang. Selain itu, 

terdapat kegiatan Pandu jika sekarang seperti kegiatan pramuka. Di asrama 

kegiatan para siswa adalah menyulam dan olahraga. Kegiatan olahraga ini  

juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga PPSG (Persatuan Pendidikan 

Sekolah Guru) dari berbagai daerah. 

b.  Sekolah Guru B (SGB) Negeri 2 

Masyarakat berpendapat bahwa SGB Negeri 2 merupakan 

pengganti dari sekolah Normalschool (NS). SGB Negeri 2 sudah ada pada 

tahun 1954. Kegiatan belajar siswa dimulai dari pukul 07.00-13.00. 

Persyaratan masuk SGB 2 selain mengikuti ujian tertulis dan test lisan. 

Dalam test lisan, siswa harus dapat nembang Jawa dan kesopanan siswa 

juga turut dinilai. Pada tahun 1957, kelas 1 SGB Negeri 2 mempunyai 4 

kelas sehingga jumlah siswa cukup banyak. SGB Negeri 2 mempunyai 
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asrama yang dapat digunakan untuk para siswanya. Namun, siswa tidak 

diwajibkan untuk tinggal di asrama tersebut (Wawancara dengan Sugiarti 

pada tanggal 4 Januari 2012).  

Kegiatan siswa di asrama adalah praktek memasak dan menjahit 

tetapi juga terdapat piket untuk membersihkan kamar di asrama. Siswa 

menjahit di kertas kemudian setelah menguasai pola maka baru 

diperbolehkan untuk menjahit di kain. Namun, setelah SGB Negeri 1 

digabungkan dengan SGB Negeri 2 maka ujian praktek memasak sudah 

tidak diajarkan lagi. Guru sangat dihormati oleh siswa layaknya orang tua 

mereka sendiri. Di SGB 2 selain asrama juga terdapat ruang kepala 

sekolah, ruang guru, kantor untuk administrasi sekolah, dan ruang 

kesenian.  

Di dalam ruang kelas terdapat fasilitas berupa papan tulis dan 

tempat duduk siswa yang digabung dengan meja. Alat karawitan tersedia 

di ruang kesenian. Kegiatan ekstrakulikuler SGB Negeri 2 dilakukan pada 

sore hari meliputi kegiatan menari, pandu, catur, lempar lembing. 

Olahraga ini juga digunakan untuk melatih para siswa dalam lomba seperti 

PORSENI di tingkat kota maupun provinsi. Sartini menuturkan bahwa 

SGB Negeri 2 yang pernah didirikan pada tahun 1947 juga sudah memiliki 

kegiatan ekstrakulikuler seperti Pandu tetapi kegiatan ini tidak diwajibkan  

untuk diikuti seluruh siswa.  
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c. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 3 

Mata Pelajaran di SGB diajarkan oleh setiap guru bidang studi. 

Guru dalam  mengajar sering memberikan pengulangan terhadap materi 

yang belum dipahami siswa. Hubungan guru dan siswa terjalin baik. Hal 

ini dinilai akan memudahkan siswa dalam memahami materi. Kegiatan 

olahraga siswa SGB 3 dilaksanakan di halaman belakang Sekolah Rakyat 

yang sekarang digunakan sebagai gedung sekolah SD Negeri 1 Salatiga.  

SGB Negeri 3 mempunyai kegiatan untuk mengembangkan bakat 

siswa di bidang kesenian yaitu kegiatan karawitan. Siswa yang berminat 

untuk  kegiatan karawitan membentuk kelompok dan belajar memainkan 

karawitan di belakang rumah dinas walikota Salatiga (sekarang). Alat yang 

digunakan untuk memainkan karawitan tersebut merupakan milik 

pemerintah kota Salatiga karena SGB Negeri 3 belum mempunyai alat-alat 

untuk bermain karawitan yang lengkap. Hasil belajar siswa diberikan 

langsung kepada siswa seperti halnya dengan SGB yang lain. Hal ini 

menunjukkan kurangnya hubungan antara orang tua dengan sekolah  

(Wawancara dengan Kasno pada tangal 15 November 2011). 

d. Sekolah Guru B (SGB) Kristen Bersubsidi 

Pecahnya SGB Kristen menjadi 2 mengakibatkan jumlah siswa 

SGB Kristen menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu, kegiatan belajar hanya 

di lakukan di pagi hari saja. Sebelumnya, jam belajar di SGB Kristen 

dibagi menjadi 2 yaitu pagi dan siang. Siswa yang masuk pagi belajarnya 

dari pukul 07.00-13.00 sedangkan yang masuk siang belajarnya setelah 
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jam belajar siswa yang masuk pagi. Para siswa SGB Kristen sebenarnya 

juga diberikan pengetahuan praktis seperti halnya Pilot Project di SGB 

negeri 1 melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Hanya saja SGB 

Negeri 1 yang mempunyai tanah yang luas untuk dijadikan lahan pertanian 

sehingga lebih nampak kegiatan dalam Pilot Project tersebut. 

Guru mengajarkan budi pekerti kepada para siswa untuk membina 

karakter anak yang memberikan manfaat bagi anak itu sendiri, orang tua, 

maupun masyarakat. Dalam pembinaan karakter tersebut, guru diharapkan 

dapat menjadi teladan bagi siswa maupun masyarakat. Materi yang 

disampaikan guru lulusan SGB ini sama dengan materi yang pernah 

disampaikan ketika mereka belajar di Sekolah Rakyat dulu. Metode yang 

digunakan guru ketika mengajar didasarkan pada kreatifitas guru dan 

kebutuhan para siswanya (Wawancara dengan Suwarli pada tanggal 16 

November 2011).  

Nama kegiatan organisasi Pandu terkait pula dengan  partai politik 

misalnya Pandu Rakyat maupun Pandu Kisbiwaton. Pandu kemudian 

diubah menjadi pramuka pada tahun 1961an untuk membina persatuan dan 

kesatuan. Pengurus organisasi ini berasal dari siswa SGB sendiri. Selain 

itu terdapat kegiatan sepak bola yang dilakukan siswa di luar jam 

pelajaran. Hasil belajar siswa/raport langsung diberikan kepada siswa 

karena ada kepercayaan penuh dari pihak sekolah  maupun guru terhadap 

siswa. SGB Kristen Bersubsidi ini menanamkan nilai-nilai kekristenan 

melalui pelajaran agama Kristen yang diikuti oleh seluruh siswa baik yang 
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beragama Kristen maupun yang tidak beragama Kristen. Guru yang 

mengajar siswa yang masuk siang beberapa ada dari guru yang mengajar 

pagi, tetapi ada juga guru yang khusus mengajar siswa yang masuk siang 

(Wawancara dengan Suranto pada tanggal 18 November 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


