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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

diketahui bahwa permasalahan telah terjawab sehingga tujuan penelitian 

juga tercapai. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Setelah merdeka, bangsa Indonesia menyadari 

perlunya membentuk suatu bangsa yang baru melalui pendidikan. Namun, 

Agresi Militer Belanda mengakibatkan upaya tersebut tidak dapat 

berlangsung dengan baik. Hal ini memberikan dampak terhadap perubahan 

sosial dan ekonomi masyarakat. Keadaan kota yang tidak aman 

mengakibatkan mayoritas masyarakat mengungsi ke desa-desa. 

Masyarakat juga tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi. 

Sebelum tahun 1950, masyarakat masih harus berjuang 

mempertahankan kemerdekaan sehingga kegiatan pembelajaran di Sekolah 

Rakyat pun tidak berlangsung secara efektif. Kegiatan belajar mengajar di 

Sekolah Rakyat dilakukan dengan sarana dan prasarana yang masih 

sederhana. Desa sebagai tempat pengungsian umumnya belum mempunyai 

gedung sekolah, sehingga kegiatan belajar banyak dilakukan di tanah 

lapang maupun bangunan milik masyarakat. Buku dan alat tulis yang 

digunakan siswa untuk belajar jumlahnya juga terbatas. Mayoritas pelajar 
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di sekolah menengah juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan 

sebagai Tentara Pelajar sehingga kegiatan belajar terganggu. 

Pemerintah mulai menata pendidikan setelah kondisi stabil pada 

tahun 1950. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B 

(SGB) untuk memenuhi kebutuhan pengajar Sekolah Rakyat di Salatiga 

maupun kota-kota lain. Mayoritas siswa Sekolah Guru B (SGB) berasal 

dari desa karena umumnya sekolah-sekolah lanjutan berada di kota. Siswa 

SGB Negeri mempunyai Ikatan Dinas dari pemerintah sehingga siswa 

lulusan SGB harus bersedia ditempatkan kerja di daerah-daerah yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Kekurangan tenaga pengajar di Sekolah 

Rakyat (SR) dapat tercapai pada tahun 1961, sehingga Sekolah Guru B 

(SGB) sudah tidak ada lagi di Indonesia pada akhir tahun pelajaran 

1960/1961.  

Di Salatiga terdapat SGB Negeri maupun swasta (partikelir) 

diantaranya: 

` 1.  Sekolah Guru B (SGB) Negeri 1  

Sekolah Guru B (SGB) Negeri 1 merupakan SGB yang paling awal 

didirikan yaitu pada tahun 1950. SGB Negeri 1 terletak di Jalan Kartini 

dan sekarang bekas gedung digunakan sebagai gedung SMA Negeri 3 

Salatiga. SGB Negeri 1 dijadikan Pilot Project oleh pemerintah. Dengan 

adanya Pilot Project maka siswa SGB melakukan kegiatan kerja nyata 

dengan membuka lahan pertanian dan peternakan.  
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2. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 2 

SGB Negeri 2 Salatiga terletak di sebelah barat SMA Negeri 3 

Salatiga dan sekarang bekas gedung SGB 2 digunakan untuk gedung 

sekolah SMP Negeri 2 Salatiga. SGB Negeri 2 ini adalah Sekolah Guru B 

yang khusus untuk anak perempuan sehingga sering disebut dengan 

Sekolah Guru Putri (SGP) dan mempunyai asrama untuk para siswanya. 

SGB Negeri 2 ini sudah pernah ada pada tahun 1947 dan tahun 1948 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 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.  

3. Sekolah Guru B (SGB) Negeri 3 

SGB Negeri 3 merupakan SGB yang belum mempunyai gedung 

sekolah sendiri sehingga kegiatan belajar dilakukan dengan menempati 

ruangan di belakang sekolah komplek SD Negeri Salatiga 2, SD Negeri 

Salatiga 1, dan SD Margosari Salatiga. Lulusan SGB Negeri 3 sebelum 

tahun 1957 merupakan siswa dari KPKPKB (Kursus Pengajar untuk 

Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar) Bringin dan Tingkir. Kursus 

Pengajar untuk Kursus Pengantar  ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) ini 

kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga KPKPKB tersebut 
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diubah menjadi SGB pada permulaan tahun pelajaran 1953-1954. Oleh 

karena itu, SGB Negeri 3 sudah ada pada tahun tersebut. 

4.Sekolah Guru B (SGB) Kristen 

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

sebagai kantor Sinode. SGB Kristen ini merupakan sekolah swasta 

(partikelir) milik Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Pada tahun ajaran 

1956/1957, SGB Kristen ini pecah menjadi dua karena persoalan internal 

terkait dengan peraturan yayasan. Pemerintah hanya mengakui SGB 

Kristen bersubsidi yang ada di JL. Dr. Sumardi sehingga SGB Kristen 

yang baru didirikan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. SGB 

Kristen yang baru ini dinamakan SGB Kristen tidak bersubsidi. SGB 

Kristen tidak bersubsidi terletak di Jl. Brigjen Sudiarto.  

 

 B.  Saran 

1. Pemerintah 

Pendidikan di Sekolah Guru B (SGB) mengajarkan ilmu 

pengetahuan dan budi pekerti. Bahkan siswa yang mendaftar di SGB 

Negeri 2 Salatiga harus menjalani test kesopanan secara lisan. Oleh karena 

itu, diharapkan untuk peningkatan sistem pendidikan di masa kini yang 

tidak hanya menekankan kemampuan intelektual anak, tetapi juga 

perlunya meningkatkan pendidikan moral atau budi pekerti. Pendidikan 

karakter ini akan membentuk generasi penerus sesuai dengan kepribadian 

bangsa.  
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2. Sekolah  

Hendaknya ada kerjasama antar pihak dalam lingkungan sekolah 

dalam menciptakan pembelajaran yang sungguh-sungguh, menanamkan 

jiwa nasionalisme dalam diri siswa. Perekonomian nasional yang tidak 

stabil pada tahun 1960an, mengakibatkan status sosial guru kurang 

dipandang oleh masyarakat. Namun, lulusan guru sekolah guru B tetap 

mengabdi kepada negara melalui pendidikan. Pengabdian tersebut didasari 

kesadaran akan pentingnya peran pendidikan dalam memajukan bangsa 

Indonesia. Bagi guru, hendaknya dapat meneladani para guru lulusan 

Sekolah Guru B dalam mendidik siswa. 

3. Pelajar 

Pada awal kemerdakaan, SGB Negeri 3 belum mempunyai gedung 

sekolah untuk belajar para siswa. Keadaan tersebut tidak membuat para 

siswa kehilangan semangat belajarnya. Siswa sangat patuh terhadap 

nasehat guru dalam pembelajaran di SGB. Teladan tersebut hendaknya 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati 

guru dan orang tua. Oleh karena itu, kaum pelajar hendaknya meneladani 

semangat belajar dan sikap hormat kepada guru tersebut.  

 

 

 

 




