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ada di pulau Jawa. 

  Sistem pendidikan pada masa pendudukan 
Jepang tidak sepenuhnya melanjutkan sistem pendidikan 
pada masa pendudukan Hindia Belanda, karena ada beberapa 
yang mengalami  perubahan dan sistem persekolahan lebih 
disederhanakan. Perubahan tersebut meliputi penghapusan 
dualisme pengajaran sehingga hanya ada satu jenis sekolah 
yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat serta pemakaian 
bahasa  Indonesia sebagai bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis 
sekolah. Tujuan pendidikan pada masa Pendudukan Jepang 
adalah menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit 
untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. 

Keberadaan pendidikan pada masa  revolusi sungguh 
memprihatinkan, namun demikian tidak mempengaruhi 
semangat pemerintah untuk tetap melaksanakan pendidikan. 
Hal tersebut karena mendapat dukungan penuh dari rakyat 
yang sangat berantusias untuk secepatnya dapat mengenyam 
pendidikan, hal ini sangat wajar mengingat tidak semua 
rakyat pada masa  kolonial memperoleh hak untuk mendapat 
pendidikan. Kondisi politik pada waktu itu secara langsung 
mempengaruhi kegiatan belajar-mengajar di sekolah, pada 
saat pembelajaran berlangsung tidak sedikit siswa yang 
berhamburan keluar kelas ketika mendengar adanya suara 
tembakan serangan dari negara lain. Para siswa tersebut ikut 
terlibat langsung berperang demi mempertahankan negaranya, 
ingin menunjukan sikap   patriotisme yang dimilikinya. Hal 
tersebut menunjukan  bahwa tujuan pendidikan pada masa 
itu telah tercapai yaitu penanaman semangat   patriotisme.
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Latar belakang terbentuknya sistem pendidikan pada 
masa  revolusi kemerdekaan adalah untuk mengganti sistem 
pendidikan pada masa  kolonial yaitu masa pendudukan Hindia 
Belanda dan Jepang. Pendidikan pada masa pendudukan 
Hindia Belanda terbagi menjadi dua periode yaitu periode 
sebelum tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Perbedaan 
yang menyolok dalam kedua periode tersebut yaitu mengenai 
perubahan tujuan pendidikan. Sebelum tahun 1900 tujuan 
pendidikan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja yang terdidik serta membentuk golongan elit. 
Namun setelah tahun 1900 tujuan pendidikan mengalami 
perubahan yaitu hanya membentuk golongan elit. Meskipun 
demikian prinsip terkait sistem persekolahan yang diadakan 
pemerintah Belanda tetap saja disusun berdasar pada lapisan 
sosial yang ada dalam masyarakat  Indonesia, khususnya yang 

BAB VI
PENUTUP
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apabila beberapa tahun lalu, tawuran siswa-siswa tidak 
pernah kita dengar. Dewasa ini tawuran siswa telah menjadi 
suatu mode dari agresivitas anak muda, hal ini menandakan 
gagalnya pendidikan moral yang telah diberikan di sekolah-
sekolah selama ini. Tidak sedikit anak muda yang menjadi 
korban dari penyalalahgunaan kemajuan teknologi, mereka 
seperti terhipnotis dengan teknologi yang ada sehingga  lupa 
mengontrol dirinya. Maka semboyan pemuda  Indonesia 
untuk menjadi agen of change masih jauh dari harapan.
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serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. 

Dewasa ini tampak banyak kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat untuk mengotak-atik kurikulum 
agar lebih sesuai dengan reformasi kehidupan masyarakat 
dan bangsa  Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk 
menentukan standar, tetapi penentuan standar tersebut bukan 
melalui kekuasaan pemerintah seperti yang saat ini kita lihat 
tetapi melalui kekuasaan pendidikan dengan menggunakan 
para pakar, peserta dari masyarakat seperti orang tua dan 
pemimpin-peminpin, baik yang formal maupun informal 
dalam masyarakat. Mekanisme penyusunan kurikulum 
yang demikian yang lebih sesuai dengan jiwa desentralisasi 
pendidikan dan otonomi daerah.

Kurikulum memang bukan merupakan suatu yang 
statis tetapi yang harus berubah sesuai dengan perubahan 
zaman. Namun demikian, perubahan kurikulum yang 
terjadi di  Indonesia ternyata tidak memberikan buah yang 
diharapkan, yaitu manusia yang lebih cerdas, dan bermoral. 
Beban kurikulum makin lama makin berat tetapi hasilnya 
ialah pendidikan yang kualitasnya semakin menurun dan 
moral peserta didik mungkin semakin jelek. Saat ini, kondisi 
pendidikan di  Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan 
jika dilihat dari kualitas dan tantangan global yang harus 
dihadapinya. The Jakarta Post terbitan 3 September 2001 
telah mempublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh 
The Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang 
bermarkas di Hongkong. Hasil survei itu mencerminkan, 
betapa rendahnya kualitas pendidikan  Indonesia saat ini.  

Terkait moral yang jelek dapat kita lihat perbedaannya 
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Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

 Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan 
memiliki peranan penting untuk menjamin perkembangan 
dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. 
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 
atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.  Proses 
pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak 
pernah ada hentinya. Apabila manusia berhenti melakukan 
pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada 
sistem peradaban dan budayanya. Sejak zaman batu sampai 
zaman modern, seperti saat ini, proses pendidikan manusia 
tetap berjalan, meskipun tidak harus terjadi dalam bentuk 
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yang formal di jenjang persekolahan. Mengingat  proses 
pendidikan harus berjalan terus, maka suatu bangsa akhirnya 
membangun sebuah sistem pendidikan bagi bangsa itu sendiri. 
Sistem pendidikan yang telah dibangun itu akhirnya perlu 
disesuaikan dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan 
dapat menghasilkan   out-come yang relevan dengan tuntutan 
zaman.  

Sistem pendidikan  merupakan hal yang sangat 
esensial dalam penentuan kualitas sumber daya manusia 
suatu bangsa. Apabila suatu bangsa memiliki kualitas sistem 
pendidikan baik, maka berkemungkinan besar bangsa  
tersebut mampu melahirkan manusia yang potensial. Dalam 
suatu sistem pendidikan terdapat beberapa komponen 
yang saling berkaitan antara  satu dengan yang lainnya.  
Apabila satu komponen kurang berfungsi menurut yang 
semestinya, maka terganggulah jalannya proses pendidikan 
secara keseluruhan. Analisis sistem pendidikan menjadi lebih 
jelas bila obyek yang dipelajari dipertegas, seperti lembaga  
keluarga, sekolah, lembaga agama, maupun lembaga 
pendidikan yang lain. Sistem persekolahan adalah gambaran 
yang tepat dan lengkap tentang sistem pendidikan. Sistem 
sekolah memiliki komponen-komponen atau sub-sistem yang 
saling berhubungan yang berakibat pada pencapaian tujuan 
pendidikan sekolah dalam arti   aims,  goals, dan  objective, 
artinya  pencapaian tujuan pendidikan dirumuskan mulai 
dari yang umum terlebih dahulu,  kemudian mendekati 
spesifik dan yang terakhir  lebih  spesifik. 

Bangsa  Indonesia yang baru saja mengalami 
kemerdekaan dan sedang menjalani pembangunan ekonomi 
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dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di 
berbagai wilayah dan daerah. KTSP merupakan suatu konsep 
yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan 
kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan 
efisien pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan 
masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat 
antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah dalam 
membentuk pribadi peserta didik. Hal tersebut dilakukan 
agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan 
mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap 
terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan 
terutama untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan 
pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar 
peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta 
mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya 
alam, kualitas sosial, dan kebudayaan regional, maupun 
pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari 
akar sosial budaya lingkungannya.

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan 
suatu perwujudan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU SPN) yang berbunyi, “ Pelaksanaan 
kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas 
kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang 
disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan 
dan ciri khas satuan pendidikan”. Sebagai tindak lanjut hal 
tersebut, muatan lokal telah dijadikan strategi pokok untuk 
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang relevan 
dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan peran 
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serta pembangunan di sektor-sektor lain yang menunjang 
laju pertumbuhan ekonomi tersebut memandang kekuatan 
yang sangat  vital bagi proses pembangunan tidak saja 
disektor ekonomi tetapi juga di sektor-sektor sosial, kultural 
dan politik. Dalam hubungan ini pemerintah berusaha 
mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan serta 
mencoba menemukan sistem pendidikan yang cocok dengan 
kebutuhan pembangunan.  Dalam rangka memperbaiki 
pembaharuan  pendidikan tersebut, maka terlebih dahulu 
mengetahui faktor-faktor pendidikan khususnya yang 
menyangkut sistem pendidikan. Faktor pendidikan ialah segala 
kemungkinan atau kondisi-kondisi yang memungkinkan 
dapat dilakukannya usaha kerja yang bersifat pendidikan.  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan 
tersebut meliputi:  

a  Faktor  Murid
Dalam dunia pendidikan ayah, ibu, dan guru 

berhadapan dengan anak-anak,  seorang manusia kecil yang 
dilahirkan di dunia dengan pembawaannya sendiri-sendiri. 
Menurut kodrat hidupnya manusia kecil itu akan tumbuh, 
mencapai kedewasaannya dan berkembang, artinya menjadi 
manusia yang berkepribadian. Sesungguhnya pertumbuhan 
dan perkembangan tadi tentu terlaksana menurut kehendak 
kodrat. Kewajiban para ayah, ibu dan guru hanya memberi 
pertolongan dan kesempatan kepada pertumbuhan dan 
perkembangan itu.

Bagi orang tua, yang berkewajiban mendidik anak-
anaknya, termasuk juga para guru terhadap anaknya sendiri 
tidak begitu sukar, untuk mendidik anak-anaknya, asal 
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mereka selalu ingat akan kehidupan lahir batinnya sendiri. 
Tetapi harus diketahui juga, bahwa pembawaan anak-anak 
itu ada juga yang berasal dari nenek moyangnya, bukan dari 
ayah dan ibunya sendiri. Maka bagi mereka masih perlu 
mempelajari pedagogi. Bagi guru-guru menjadi keharusan, 
untuk mengetahui pedagogi, sebab mereka berhadapan 
dengan murid-murid yang bukan anaknya sendiri

b. Faktor Guru
Sebelum anak-anak masuk ke Sekolah Rakyat (Sekolah 

Rendah), mereka telah mendapat didikan dari ayah dan 
ibunya, dan juga dari kakak-kakaknya, dan anggota keluarga 
lainnya. Mereka hidup dalam lingkungan pendidikan yang 
pertama. Ini adalah pendidikan yang kodrat, sebab ayah dan 
ibu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. 
Pengaruh dari pendidikan dalam lingkungan keluarga ini 
besar sekali artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan 
anak-anak selanjutnya.

Pendidikan selanjutnya, diserahkan kepada guru-
guru. Guru yang mempunyai rasa wajib dan rasa  tanggung 
jawab terhadap kebahagiaan muridnya, harus sadar akan arti 
kecintaan ini. Jadi harus mengusahakan diri menimbulkan 
rasa cintanya. Hal ini yang mendorong kepadanya untuk 
merasakan benar-benar rasa tanggung jawabnya. Ini harus 
terlihat dari sikapnya terhadap kewajiban, yang diserahkan 
kepadanya, ialah mendidik dan mengajar.

c. Faktor Masyarakat
Menurut kodratnya manusia itu harus hidup bersama, 

dalam suatu masyarakat. Dengan pikiran manusia dapat 
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mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini 
menuntut pendekatan kurikulum yang lebih kondusif di 
sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan 
sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat 
secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang 
ada di sekolah.

Desentralisasi pendidikan digulirkan sejalan dengan 
kebijakan makro pemerintah, yakni otonomi daerah sehingga 
pusat-pusat kekuasaan dilimpahkan kewenangannya kepada 
daerah kota dan kabupaten. Bahkan dalam pendidikan, 
kewenangan ini menerobos batas-batas Kota dan Kabupaten 
sehingga menembus satuan pendidikan dan sekolah dalam 
berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Otonomi dalam 
pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah 
untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan 
partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait 
dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 
pendidikan.

Pada era desentralisasi pendidikan saat ini,  terjadi 
variasi dan jenis kurikulum pada setiap satuan pendidikan di 
setiap sekolah, setiap sekolah memiliki kurikulum yang satu 
sama lain boleh jadi berbeda. Meskipun demikian, perbedaan 
ini tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan 
(SNP/ PP. No. 19 Tahun 2005) sehingga kemasan kurikulum 
yang berbeda-beda ini pada akhirnya akan bermuara pada 
visi, misi, dan tujuan yang sama yang diikat oleh Standar 
Nasional Pendidikan (SNP).  

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai 
pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang 
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D. Kurikulum

 Kurikulum mengalami pembaharuan seiring dengan 
perkembangan zaman. Pembaharuan ini pada dasarnya 
berupa perubahan dalam orientasi cara mengemas seluruh 
materi pelajaran. Kalau dalam kurikulum masa  revolusi 
materi pembelajaran dikemas menurut wilayah mata pelajaran 
(subject matter oriented curriculum), maka dalam kurikulum 
baru materi pelajaran dikemas berdasarkan wilayah minat 
yang lebih luas (broad-field oriented curriculum). Dalam 
kurikulum baru ini pelajaran Berhitung, Aljabar, Planimetri 
dipandang sebagai suatu satuan materi yang saling berkaitan 
dan disebut dengan istilah Matematika.  Mata pelajaran Fisika, 
Kimia, dan Biologi dipandang sebagai suatu satuan materi 
pelajaran yang disebut Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan 
mata pelajaran Geografi, sejarah, ekonomi disatukan 
menjadi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan cara 
ini kurikulum lalu nampak menjadi lebih ramping. Program 
pendidikan sekolah dari SD sampai SMU pada dasarnya 
terdiri dari 4 (empat) himpunan mata pelajaran saja, yaitu 
Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial. Di samping 4 (empat) himpunan utama 
ini diberikan lagi satuan-satuan pelajaran dengan cakupan 
yang lebih kecil. Seperti Pendidikan Agama atau Pendidikan 
Rohani, Pendidikan Kesenian, dan Pendidikan Jasmani.  

Kebijakan pendidikan yang pada waktu  revolusi 
dilakukan secara sentralisasi kini telah diubah menjadi 
desentralisasi. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada 
sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-
gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan 
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mengerti alam sekitarnya, dan juga dapat menyelami hakekat 
dan perbuatan orang lain. Dengan kecakapan bicara manusia 
dapat membentangkan pikiran dan perasaannya kepada 
orang lain. Kecintaan dapat mempersatukan dua orang  
dalam pikiran dan perasaannya. Anak-anak harus diberi 
pengertian tentang kehidupan mereka dalam masyarakat 
dan juga harus mengerti akan hubungan dalam masyarakat: 
hubungan dengan diri-sendiri, dengan keluarga, dengan 
tetangga, dengan masyarakat besar dan dengan negaranya. 
Dengan pengertian ini anak-anak dibangkitkan pikiran dan 
perasaannya, untuk memenuhi kewajiban terhadap diri-
sendiri, dan terhadap masyarakat serta negara.

d. Faktor Lingkungan Pendidikan
 1. Keluarga

   Keluarga adalah tempat, dimana ikatan kodrat 
beralih menjadi kecintaan. Oleh karena itu keluarga 
dapat menjadi tempat, dimana kekuatan kesusilaan dan 
kekuatan kejiwaan dapat ditimbulkan dan dibangun. 
Hal ini akan berpengaruh yang baik bagi masyarakat: 
keluarga akan menjadi dasar dari kehidupan bersama. Ini 
semua tidak terjadi begitu saja. Keadaan ini hanya terjadi, 
kalau keluarga sadar akan nilai hidup, dan sadar akan 
kehidupan bersama yang sungguh-sungguh. Ini berarti 
bahwa ayah dan ibu sadar akan rasa tanggung-jawabnya 
tentang pendidikan bagi anak-anaknya.

2. Sekolah

   Pada waktu yang lampau fungsi dari sekolah di tanah 
air kita terutama memberi pengetahuan, jadi memberi 
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pengajaran, mengisi otak dengan bermacam-macam 
pengetahuan, dan diberikan secara tidak praktis dan 
tidak mendidik ( verbalistis). Oleh karena itu sistem isi 
dan caranya memberi pendidikan dan pangajaran harus 
ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan keadaan dan 
zaman yang mengandung cita-cita baru, lain dari pada  
zaman penjajahan, dimana orang hanya memikirkan 
kepentingan diri-sendiri, sedikit yang memikirkan 
dan merasakan kepentingan bersama. Kewajiban 
sekolah-sekolah harus lebih mendidik, dan pengajaran 
dipergunakan sebagai alat mendidik. Pendidikan harus 
merupakan kebulatan, mendidik kearah pembentukan 
kepribadian. 

3. Kesejahteraan pemuda

   Sehabis sekolah anak-anak kembali berada dalam 
lingkungan keluarga,  menjadi tanggungan orang tua 
lagi,  meskipun demikian guru-guru belum terlepas 
dari tanggung jawabnya. Maka dari itu, di luar sekolah 
para murid mendapat tugas untuk mengisi waktu luang, 
seperti dengan latihan ketangkasan dalam pelajaran 
pekerjaan tangan. Kerja sama diantara murid-murid 
secara kelompok-kelompok.

e. Faktor cita-cita
Usaha pendidikan mempunyai maksud dan tujuan. 

Pada umumnya ialah membantu perkembangan lahir 
batin manusia, sehingga lebih siap untuk memenuhi tugas-
tugas hidupnya atas rasa percaya diri serta tanggung-jawab 
sebagai makluk Tuhan, anggota masyarakat, warga negara 
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Dalam sistem ini masyarakat setempat menyediakan 
lahan, dan pemerintah pusat menyediakan bangunan 
sekolahnya.  

b. Pencetakan Buku pelajaran

     Dalam penyelenggaraan pendidikan, buku pelajaran 
dianggap sebagai sarana penting dalam peningkatan 
mutu pendidikan. Sesudah tahun 1950, untuk memenuhi 
kebutuhan buku pelajaran bagi murid SD diadakan 
pencetakan buku-buku sekolah oleh penerbit pemerintah, 
misalnya oleh balai pustaka, dan penerbit swasta. Buku 
pelajaran tersebut dipakai secara seragam untuk seluruh 
 Indonesia, tetapi setiap daerah hanya mengikuti secara 
garis besarnya saja karena setiap pengajar memberikan 
diktat pelajaran yang disusun sendiri.

Usaha Pemerataan kesempatan belajar tidak sepenuhnya 
berjalan mulus namun juga ada hambatan yaitu faktor biaya 
pendidikan. Meskipun secara resmi pendidikan pada taraf 
SD diselenggarakan negara secara cuma-cuma, tetapi dalam 
kenyataan, orangtua masih harus turut memikul biaya 
pendidikan. Buku-buku pelajaran masih harus dibeli orang 
tua, pakaian seragam sekolah harus disediakan oleh orang 
tua, dan pakaian pramuka juga harus disediakan oleh orang 
tua. Di samping itu masih ada lagi biaya SPP yang juga harus 
dibayar orangtua untuk membantu sekolah memelihara 
gedung dan membeli peralatan pendidikan yang sangat 
diperlukan, tetapi tidak disediakan oleh Pemerintah. 
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mencegah putus sekolah, agar anak-anak kurang 
mampu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 
terus bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang 
berikutnya.

3. Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap 
golongan  masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. 
Hal ini diwujudkan dengan pemberian beasiswa untuk 
semua anak, khususnya perempuan terdorong untuk 
mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya sampai 
SLTP.

 Dalam rangka penyediaan kesempatan belajar, 
pemerintah juga telah menyediakan sarana dan prasarana 
yang mendukung proses belajar siswa di sekolah yang 
meliputi: 

a. Pembangunan Gedung Sekolah

      Menurut  Undang-Undang No. 4, Tahun 1950 Bab 
VII Pasal 10, tentang      kewajiban belajar, semua anak 
yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang berumur 8 
tahun wajib belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun. Pada 
tahun 1954 terdapat kira-kira 15 juta anak usia sekolah 
dasar yang harus ditampung di sekolah dasar. Untuk 
itu diperlukan gedung sekolah.  Salah satu cara yang 
ditempuh Pemerintah dalam hal ini ialah pendirian”SD 
Instruksi Presiden” atau yang dikenal dengan sebutan  
“SD InPres”, yaitu SD yang didirikan bukan atas rencana 
Pemerintah Daerah atau Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, melainkan SD yang didirikan atas instruksi 
Presiden. SD InPres ini didirikan di berbagai tempat. 
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dan penyelenggara serta pengembang kebudayaan. Tujuan 
dari pendidikan dan pengajaran bagi bangsa  Indonesia ialah 
menumbuhkan semangat   patriotisme dalam diri para murid, 
mengingat situasi pada waktu itu di  Indonesia terjadi  revolusi 
fisik.

Sudah lama dirasakan bahwa sistem pendidikan dan 
pengajaran di  Indonesia, tidak cocok lagi dengan tuntutan 
masyarakat. Hal ini disebabkan  terjadi transisi masyarakat 
 Indonesia dari masyarakat  kolonial menuju masyarakat 
merdeka. Selama penjajahan, sistem pendidikan di  Indonesia 
disesuaikan dengan kebutuhan menjamin kekuasaan penjajah. 
Dengan merdekanya  Indonesia maka sistem pendidikan 
 kolonial perlu diganti dengan sistem pendidikan yang cocok 
dengan tuntutan masyarakat merdeka. 

Sejak  Indonesia  mencapai kemerdekaannya pada 
tahun 1945 kembali bangsa  Indonesia mempunyai sistem 
pendidikannya sendiri  setelah sekian lama diberi pendidikan  
oleh  kolonial Belanda yang  berdasarkan agama Kristen. 
Sebelum masa penjajahan bangsa  Indonesia telah mempunyai 
pendidikan Islam dalam bentuk pondok pesantren di 
berbagai tempat diseluruh  Indonesia. Pendidikan di dalam 
pondok pesantren ini telah melalui zaman penjajahan dan 
sampai sekarang masih terus hidup, diasuh oleh Departemen 
Agama. Sistem pendidikan agama Islam ini lengkap pula 
dengan adanya tingkatan-tingkatan yang sama dengan 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi di 
dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua 
sistem pendidikan itu paralel. Di dalam zaman Hindu  bangsa 
 Indonesia telah mengenal pendidikan Hindu dan pendidikan 
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Budha di beberapa tempat. 

Pendidikan di  Indonesia sudah dikenal  sebelum 
kemerdekaan  Indonesia. Hal ini  dapat dilihat dari tokoh-
tokohnya yang cukup menonjol yang sulit untuk dilupakan 
jasa-jasanya, bahkan sejak awal abad ke-20 telah muncul 
pelopor-pelopor pembaruan di bidang pendidikan seperti R. 
Dewi Sartika, KH. Ahmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantoro, 
Mohammad Syafei, dan lain-lain. Para pelopor pendidikan 
tersebut pada dasarnya berhasil menembus sistem pendidikan 
 kolonial dalam upaya merintis berkembangnya pendidikan 
nasional sesudah kemerdekaan. Dengan demikian tampaklah 
bahwa pendidikan di  Indonesia itu telah menempuh jalan 
yang cukup rumit dan panjang.

Pada zaman  kolonial pemerintah Belanda menyediakan 
sekolah yang beranekaragam bagi orang  Indonesia untuk 
memenuhi kebutuhan  kolonial Belanda. Ciri khas dari 
sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai 
ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam 
sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-
hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang  menunjukkan 
kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak  Indonesia semula 
terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian 
berkembang secara  vertikal sehingga anak-anak  Indonesia, 
melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan 
tinggi, sekalipun melalui jalan yang sulit dan sempit. 

Zaman penjajahan Jepang, sekalipun pendek waktunya, 
namun cukup berarti bagi  pendidikan di  Indonesia. 
Pemerintah Jepang ternyata kurang memperhatikan terhadap 
masalah pendidikan dan persekolahan. Pada masa itu yang 
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pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat 
ditawar-tawar.

C. Penyediaan Kesempatan Belajar

Seperti halnya pada pendidikan periode 1945-1950, 
kesempatan belajar juga diberikan seluas-luasnya kepada 
setiap anak  Indonesia. Kesempatan ini tercantum dalam 
UU No. 12 Tahun 1954, pasal 17 yang menyatakan bahwa: 
“Tiap-tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk 
diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran 
pada sekolah itu.”

 Di samping itu, dalam Pasal 21, Ayat 1 dinyatakan 
bahwa sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid 
laki-laki dan perempuan, bahkan dalam keadaan tertentu 
pendidikan dapat diberikan secara khusus dan terpisah. Dari 
Undang-undang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap 
golongan masyarakat, seperti anak petani, pedagang, 
pegawai negeri, pengusaha, anggota ABRI, untuk 
mendapatkan pendidikan mulai dari tingkat Taman 
Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.

2. Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi 
setiap golongan masyarakat untuk mencapai tingkat 
yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat. Bagi warga 
masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah, 
tetapi berprestasi dapat meneruskan ke sekolah yang 
lebih tinggi dengan bantuan pemerintah yaitu melalui 
beasiswa. Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk 
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melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
(Perguruan Tingggi), sedangkan SMEA, SKKA, STM, 
atau SPG selain untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, 
juga untuk membekali anak terjun ke masyarakat.
 Tujuan utama Pendidikan Menengah Umum (SMU) 
adalah mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi, sedangkan tujuan utama Pendidikan 
Menengah Kejuruan (SMK) adalah mempersiapkan 
siswa untuk memasuki dunia kerja. Meskipun demikian, 
harus tetap ada fleksibilitas pada kedua jenis pendidikan 
ini, artinya di antara keduanya tidak perlu ada 
pemilahan yang terlalu tajam. Dalam kondisi tertentu, 
misalnya lulusan pendidikan menengah kejuruan 
dimungkinkan untuk meneruskan ke pendidikan tinggi 
dan sebaliknya. 

5. Perguruan Tinggi
 Menurut jenis kelembagaannya perguruan tinggi dapat 
dibedakan berdasarkan universitas, Institut, Akademi 
atau Sekolah Tinggi. Pada umumnya setelah studi tiga 
sampai empat tahun pada pendidikan tinggi dapat 
memperoleh gelar sarjana muda, dan setelah lima 
sampai tujuh tahun mendapat gelar sarjana. Untuk dapat 
diterima pada perguruan tinggi harus mempunyai ijasah 
SLTA yang sesuai dengan bidang yang ingin dimasuki 
dan harus lulus dalam seleksi yang diselenggarakan.
 Pendidikan tinggi menekankan pada peningkatan mutu 
dan relevansi, baik untuk program-program yang bersifat 
akademik maupun keahlian. Sejalan dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat akan 
pendidikan tinggi, maka peningkatan mutu dan relevansi 
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masih dipertahankan adalah sekolah umum dan kejuruan. 
Jepang menduduki  Indonesia pada zaman perang, maka 
segala-galanya dikerahkan untuk kepentingan perang dan 
landasan  ideologi pendidikan pada hakekatnya mengajak 
bangsa  Indonesia mencapai kemakmuran bersama ”Asia 
Timur Raya” yang tiada lain berarti usaha memenangkan 
perang. Pada waktu itu penggolongan penduduk dihapuskan, 
dan selanjutnya diadakan sistem sekolah rakyat, sementara 
bahasa  Indonesia dijadikan bahasa pengantar kependidikan 
pada semua jenjang pendidikan dan jenis sekolah umum. 
Kesemuanya itu sudah tentu merupakan upaya Jepang dalam 
mencapai kepentingan-kepentingannya. 

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil 
suatu perencanaan menyeluruh melainkan tahap demi tahap 
melalui proses eksperimen serta didorong oleh kebutuhan 
praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, politik 
di Nederland maupun di Hindia Belanda dan Jepang.  
Berdasarkan pengalaman yang serba rumit ataupun  yang 
dirasakan sebagai suatu kegagalan, pemerintah Republik 
lebih hati-hati dalam mengambil langkah berikutnya 
sehingga terwujud suatu sistem pendidikan nasional yang 
benar-benar sesuai bagi bangsa  Indonesia, mengingat 
bahwa bangsa memerlukan tumbuhnya tata nilai baru yang 
mengutamakan sistem nilai spiritual dan material. Bagi 
bangsa  Indonesia tata nilai baru tersebut telah dirumuskan 
sebagai tata nilai pancasila. Dalam membina tata nilai baru 
ini pendidikan mempunyai arti dan peranan penting karena 
pembangunan suatu sistem pendidikan merupakan suatu 
usaha untuk mewujudkan wahana yang memungkinkan 
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manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 
mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari generasi 
ke generasi. Mengingat hal tersebut maka pembangunan  
suatu sistem pendidikan harus memperhitungkan masalah-
masalah eksistensi manusia dalam hubungannya dengan masa 
lampau, masa kini, dan terutama dalam kaitannya dengan 
kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan. 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional 
sebagai pengamalan pancasila di bidang pendidikan, maka 
pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan 
manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang 
berkualitas tinggi, mampu mandiri. Kedua, pemberian 
dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara 
 Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang 
tangguh serta mengandung makna terwujudnya kemampuan 
bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan  ideologi yang 
bertentangan dengan pancasila. Sehubungan dengan itu, 
maka pendidikan pendahuluan bela negara diberikan 
kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem 
pendidikan nasional. 

Mengingat Pancasila sebagai pedoman dalam 
pendidikan, maka pancasila harus menjadi dasar untuk 
semua  kegiatan pendidikan di  Indonesia. Selain berdasarkan 
Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk 
membentuk manusia  Pancasilais, yaitu manusia  Indonesia 
yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap 
perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sistem 
pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat  Indonesia 
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 Indonesia adalah sembilan tahun. Asumsinya ialah, 
apabila pendidikan minimun ini tidak dicapai, maka 
seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengikuti 
perkembangan yang terjadi di sekelilingnya. 

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada awalnya 
dibagi dalam sekolah umum dan kejuruan, selanjutnya 
dilakukan pemecahan menjadi Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama 
(SMEP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama 
(SKKP), dan Sekolah Teknik (ST), dengan lama 
pendidikan masing-masing tiga tahun. Untuk mencapai 
tingkat SLTP harus mempunyai tanda lulus SD dan lulus 
dalam seleksi yang diadakan. SMP mempersiapkan anak 
untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi (SLTA), sedangkan SMEP, SKKP, dan ST selain 
untuk melanjutkan ke SLTA, juga untuk membekali 
anak terjun ke masyarakat. 

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  (SLTA) 
 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada awalnya 
dibagi dalam sekolah umum dan kejuruan, selanjutnya 
diadakan pemecahan menjadi Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), 
Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Pendidikan 
Guru (SPG), dan lain-lain dengan lama pendidikan 
masing-masing tiga tahun. Untuk mencapai tingkat SLTA 
harus mempunyai tanda lulus SLTP dan lulus dalam 
seleksi yang diadakan. SMA mempersiapkan anak untuk 
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Pendidikan berlaku untuk anak usia 5-6 tahun. Bagi anak 
yang berusia 5 tahun harus mengikuti Sekolah Taman 
Kanak- Kanak selama 2 tahun, kecuali jika mempunyai 
kemampuan intelektual tinggi setelah berusia 6 tahun 
dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan dasar (SD). 
Pendidikan dapat dilakukan di luar sekolah dan biasanya 
di dalam keluarga dan setelah berusia 6 atau 7 tahun 
bisa masuk SD tanpa mengalami pendidikan di sekolah 
secara formal terlebih dahulu. 

2. Sekolah Dasar (SD) 
 Pendidikan  dasar (SD) hanya dilakukan di sekolah 
dengan lama pendidikan  6 tahun. Bagi anak berusia 6 
tahun dengan kemampuan cukup tinggi bisa diterima 
di SD, walaupun menurut ketentuan anak usia 7 tahun 
mendapat prioritas utama tanpa mengikuti Sekolah 
Taman Kanak-Kanak. Pendidikan dan Pengajaran rendah 
bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani 
kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya 
guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-
masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuannya, 
kecakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun batin. 
    Pendidikan dasar menekankan penguasaan 
kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup 
bermasyarakat dan bernegara. Materi pendidikan 
dasar mengutamakan pembekalan kemampuan yang 
fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang : 
sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai 
moral. Sejalan dengan makin kompleksnya tantangan 
kehidupan, maka pendidikan dasar minimal untuk 
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mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan 
secara bersama-sama membangun masyarakatnya. 

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberi 
pendidikan dasar bagi setiap warga negara  Indonesia, 
agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya 
pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi 
kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta 
menggunakan bahasa  Indonesia  dan berperan serta dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem 
pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-
luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam 
penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan 
adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, 
latar belakang sosial, dan ekonomi kecuali apabila ada satuan 
atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang 
harus disesuaikan dengan kriteria tertentu. 

Selain Pancasila, Pendidikan Nasional  juga didasarkan 
atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945  
pada bab XIII pasal 31 yang berbunyi: ayat (1) Bahwa setiap 
warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan  ayat (2) 
Bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan  nasional yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu 
tujuan negara  Indonesia.

Pada permulaan kemerdekaan  Indonesia diangkatlah 
tokoh-tokoh pendidik yang sangat terkemuka dan telah 
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banyak  berjasa menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 
Kebudayaan. Pertama kali yang diangkat menjadi menteri PP 
dan K  ialah Ki Hadjar Dewantoro, kemudian Mr. Dr. T.G.S. 
Mulia, Moh. Syafei dan Mr. Suwandi. Mereka ini tidak lama 
memegang jabatan tersebut. Ki Hadjar hanya 3 bulan kurang 
5 hari, Mulia 4 bulan kurang 2 hari dan Moh. Syafei 7 bulan 
kurang 10 hari dan Mr. Suwandi kurang lebih 8 bulan. 
Mengingat pendeknya masa jabatan mereka, tidak banyak 
dari cita-cita pendidikannya yang dapat disalurkannya ke 
dalam peraturan-peraturan untuk pendidikan. Meskipun 
Ki Hadjar hanya menjadi menteri kurang dari tiga bulan, Ia 
telah mengasilkan satu konsep pendidikan yang merupakan 
Instruksi Menteri PP dan K kepada pemimpin pengajaran, 
kepala sekolah, guru-guru.

Revolusi Kemerdekaan  Indonesia mengakibatkan 
pendidikan mengalami keadaan cukup parah, karena baik 
sarana maupun prasarananya termasuk antara lain gedung-
gedung sekolah, alat pelajaran dan guru-guru keadaannya 
sangat memprihatinkan. Sebagian dari gedung-gedung 
sekolah dimusnahkan oleh badan-badan perjuangan dan 
diantaranya ada juga yang untuk seterusnya dipakai sebagai 
kantor umum atau diduduki tentara. Alat pelajaran banyak 
yang hilang atau rusak, sedangkan guru-guru banyak yang 
meninggalkan lapangan pendidikan untuk memasuki dinas 
ketentaraan.  

Pada pembahasan sistem pendidikan pada makalah ini 
hanya akan berfokus pada sistem pendidikan   Indonesia masa 
 revolusi kemerdekaan (1945-1950). Penulis tertarik dengan 
judul ” Sistem Pendidikan  Indonesia Pada Masa Revolusi 
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angsur ditiadakan, sehingga semua pendidikan guru pra-
jabatan dilaksanakan pada taraf perguruan tinggi. Melalui 
langkah-langkah yang dilaksanakan berdasarkan  SGB, 
SGA, dan SPG ditiadakan. Pada akhirnya semua pendidikan 
keguruan yang bersifat pra-jabatan harus diselenggarakan 
pada jenjang perguruan tinggi. Dalam sistem yang baru ini 
ditentukan, bahwa calon-calon guru TK dan SD dipersiapkan 
melalui program pendidikan guru D-II. Calon-calon guru 
SLTP dipersiapkan melalui program pendidikan guru D-III, 
sedangkan calon-calon guru SLTA dipersiapkan melalui 
program pendidikan guru S-I dan S-II. 

Secara umum  pendidikan guru sekarang ini dikenal 
dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  (FKIP). Istilah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  merupakan 
perubahan dari Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), 
mulai tahun 1998 (masa reformasi)  terjadi konversi diri 11 
dari 12 IKIP yang ada menjadi universitas sepenuhnya dengan 
nama “Universitas Pendidikan” atau “Universitas Negeri”.  
Sistem persekolahan juga mengalami perkembangan seiring 
dengan perkembangan zaman, yang pada masa  revolusi 
kemerdekaan belum mengenal pendidikan  Pra sekolah, 
saat ini sudah ada pendidikan Taman Kanak-kanak atau pra 
sekolah.

Sistem persekolahan di  Indonesia sampai saat ini  
menggunakan penjenjangan  sebagai berikut:

1. Pendidikan Pra Sekolah atau Taman Kanak-kanak
     Pendidikan Pra Sekolah dilakukan di sekolah, 
bertujuan membantu ibu dalam mengembangkan jiwa 
dan bakat anak  pada Sekolah Taman Kanak-Kanak. 
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mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Segi isi jelas 
menuntut siswa agar mau terus belajar sehingga semakin 
menguasai ilmu pengetahuan. Dalam kerangka menjadi 
berilmu inilah banyak mata pelajaran ditawarkan dalam 
kurikulum sekolah formal. Dalam kerangka inilah juga, 
cukup lama kurikulum kita lebih menekankan perkembangan 
kognitif atau segi intelektualitas. 

B. Sistem Persekolahan

Sistem persekolahan dari masa  revolusi kemerdekaan 
sampai saat ini tidak mengalami perubahan, hanya terjadi 
beberapa perubahan yang tidak berarti  yaitu nama Sekolah 
Rakyat (SR) menjadi Sekolah Dasar (SD). Hal lain yang 
mengalami perubahan yaitu  perubahan nama untuk 
pendidikan guru yaitu  Sekolah Rakyat dari Sekolah Guru 
B (SGB) dan Sekolah Guru A (SGA) sekarang  menjadi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pendidikan ini 
merupakan bagian dari FKIP yang dipersiapkan untuk 
mengajar Sekolah Dasar, PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah 
Lanjutan Pertama) yang dipersiapkan untuk mengajar 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kursus BI dan BII 
untuk guru sekolah lanjutan Atas sekarang tidak ada istilah 
khusus untuk menyebut pendidikan guru baik untuk tingkat 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah 
Menengah Umum (SMU). 

Mengenai persyaratan untuk dapat diterima di lembaga 
pendidikan guru pra-jabatan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan menentukan, bahwa pendidikan guru pra-jabatan 
yang ada di jenjang sekolah menengah secara berangsur-
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Kemerdekaan”  pertama,  karena penulis ingin melihat 
pengaruh sistem pendidikan yang diterapkan pada zaman 
 kolonial Belanda maupun Jepang terhadap sistem pendidikan 
pada masa  revolusi kemerdekaan. Kedua, sepengetahuan 
penulis judul tersebut belum banyak ditulis orang, seandainya 
ada penulisannya menggunakan sudut pandang yang berbeda. 
Untuk memperjelas sistem pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan makalah ini dibagi dalam bab-bab yang akan 
menguraikan setiap permasalahan yang dikemukakan. 

B. Rumusan Masalah

   Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi 
obyek penulisan ini. Adapun permasalahannya sebagai 
berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya sistem 
pendidikan  Indonesia pada masa  revolusi kemerdekaan 
?

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan?

3. Usaha-usaha apakah yang di lakukan pemerintah dalam 
mengembangkan pendidikan  pada masa   revolusi 
kemerdekaan?

4. Bagaimana dampak pelaksanaan pendidikan pada masa 
 revolusi kemerdekaan bagi pendidikan sekarang ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka 
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tujuan dari penulisan ini, adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis tentang:

1. Latar belakang terbentuknya sistem pendidikan 
 Indonesia pada masa  revolusi kemerdekaan 

2. Pelaksanaan pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan 

3. Usaha-usaha pemerintah dalam mengembangkan 
pendidikan masa  revolusi kemerdekaan 

4. Dampak pelaksanaan pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan bagi pendidikan sekarang 

D. Manfaat Penulisan 

Hasil penulisan mengenai “Sistem Pendidikan 
 Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950)”  
diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam mengembangkan ilmu sejarah 
terkait dengan Sistem Pendidikan Pada Masa Revolusi 
Kemerdekaan (1945-1950).  

2. Bagi  Universitas Sanata Dharma

Terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 
secara khusus bagi Prodi Pendidikan Sejarah diharapkan 
hasil penulisan ini dapat menambah referensi baru 
mengenai Sistem Pendidikan  Indonesia Pada Masa 
Revolusi Kemerdekaan (1945-1950).
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dalam UUD 1945 Bab XII pasal 31 yang berbunyi: (1) 
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-
undang. Dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 3, diungkapkan 
secara sangat umum manusia  Indonesia yang diharapkan 
terjadi melalui pendidikan, yaitu manusia yang beriman dan 
bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 

Pendidikan dimaksudkan dapat membantu siswa 
menjadi manusia  Indonesia seperti yang diharapkan. Dalam 
rumusan itu  Indonesia digambarkan sebagai manusia yang 
beriman dan bertakwa. Ini berarti siswa diharapkan menjadi 
manusia yang percaya kepada Allah dan hidup dengan 
kepercayaan itu. Mereka juga diharapkan menjadi manusia 
yang berakhlak luhur, serta berbudi pekerti luhur. Orang 
disebut berbudi luhur bila seseorang dapat menghargai nilai 
kemanusiaan dengan baik, menghargai orang lain, dan mau 
bekerja sama dengan orang lain.

Segi lain yang juga ditekankan adalah menjadi manusia 
yang berilmu dan cakap. Dalam pengertian ini jelas bahwa 
lewat pendidikan siswa diharapkan menjadi manusia yang 
dapat mempunyai dan menguasai ilmu, dapat berpikir matang, 
dapat menganalisis persoalan secara tepat berdasarkan 
ilmu - ilmu yang didalami, dan akhirnya dapat mengambil 
keputusan secara bijak dan benar. Dalam pengertian ini 
ilmu pengetahuan perlu dikuasai sehingga seseorang dapat 
menggunakan kemajuan teknologi  dan pengetahuan dalam 
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saat ini tidak mengalami perubahan sejak  tahun 1945 
ketika  Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 
Pancasila sebagai dasar pendidikan ini lebih jelas lagi dengan 
diundangkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik  Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman 
Penghayatan dan pengamalan Pancasila.  Hal tersebut dapat 
dilihat pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini 

merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara 
 Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga 
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat 
maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 memberikan 
amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
untuk mencapainya pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. 
Sejak  Indonesia merdeka kita telah mengenal tiga sistem  
pendidikan nasional sebagai hasil undang-undang No. 4 
tahun 1950 tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah, 
undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan 
nasional  dan  undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional 
tentunya tidak luput dari tantangan perubahan kehidupan 
masyarakat dan bangsa  Indonesia. 

Secara umum tujuan  pendidikan telah dinyatakan 
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3. Bagi Pengembangan Diri Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam upaya 
pengembangan karya ilmiah khususnya mengenai Sistem 
Pendidikan di  Indonesia.

E. Metodologi Peneli  an

  Metodelogi penelitian yang digunakan dalam rangka 
penulisan Sistem Pendidikan  Indonesia Pada Masa Revolusi 
Kemerdekaan (1945-1950) ada 4 tahap, yaitu: (1)  Heuristik, 
(2)  Verifikasi, (3)  Interpretasi, (4)  Historiografi.

1. Metode Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data ini terdapat dua 

tahapan. Tahapan pertama yaitu pemilihan topik, yaitu  
mengenai permasalahan yang akan diteliti. Topik atau judul 
yang ditentukan dalam penulisan ini adalah Sistem Pendidikan 
 Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950).

Tahapan kedua yaitu proses pengumpulan data yang 
relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber data 
dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku yang ada di 
perpustakaan  Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri 
Yogyakarta, serta di Ignatius College Yogyakarta. Sumber 
data tersebut bersifat primer dan sekunder. Data buku primer 
tersebut antara lain: buku karya Soegarda Poerbakawadja 
dengan judul Pendidikan dalam Alam  Indonesia Merdeka 
yang diterbitkan pada tahun 1970. Untuk sumber data yang 
lain, tampak pada daftar pustaka dari makalah ini.
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2. Metode Analisis Data
Tahapan pertama yaitu verifikasi atau kritik sumber. 

 Verifikasi merupakan langkah yang harus dilakukan 
untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber 
atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat 
dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak. Dalam 
penelitian ini, kritik ekstern mengenai otensitas (keaslian) 
sumber atau data yang telah diperoleh tidak perlu dilakukan 
sebab keaslian data, bahan atau materi yang digunakan tidak 
diragukan. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah kritik 
intern, sebab kebenaran sumber data masih diragukan. 
Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
membandingkan buku  yang tergolong primer dengan 
beberapa buku yang  bersifat sekunder.

Misalnya, buku yang berjudul  Pendidikan dalam 
Alam  Indonesia Merdeka karya Soegarda Poerbakawadja 
yang merupakan seorang sekretaris Panitia Penyelidik 
Pengajaran pada masa  revolusi kemerdekaan dengan buku 
yang berjudul Pendidikan di  Indonesia dari Jaman ke Jaman 
karya Sumarsono Mestoko, dkk dan Sejarah Pendidikan di 
 Indonesia Zaman Kemerdekaan. (1945-1966) karya Helius 
Sjamsuddin, dkk.

Tahap kedua yaitu interpretasi. Setelah keaslian dan 
kebenaran sumber yang telah diperoleh dipandang telah 
menjamin suatu kebenaran, baru kemudian dilakukan 
interpretasi. Langkah tersebut dilakukan dengan cara 
menguraikan (analisis) dan menyatukan (sintesis) berbagai 
data atau fakta yang telah diperoleh. 
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BAB V

DAMPAK PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN 

BAGI PENDIDIKAN SEKARANG 

Pelaksanaan pendidikan pada masa  revolusi  memberikan 
dampak yang cukup besar bagi pendidikan sekarang. Hal 
ini dapat dilihat dari sistem pendidikan yang ada sekarang 
masih  menggunakan  sistem pendidikan pada masa  revolusi, 
meskipun sudah ada sedikit yang mengalami perubahan. 
Terjadinya perubahan sistem pendidikan karena dipengaruhi 
oleh perkembangan zaman yang semakin modern dewasa 
ini. Untuk memperjelas mengenai dampak dari pelaksanaan 
pendidikan pada masa  revolusi bagi pendidikan sekarang, bab 
berikut akan membahas tentang dasar dan tujuan pendidikan, 
sistem persekolahan, kesempatan belajar, kurikulum.

A. Dasar dan Tujuan

Dasar pendidikan di  Indonesia sampai sekarang ini 
tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945. 
Hal ini berarti bahwa dasar pendidikan yang digunakan 
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3. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan ini pendekatan yang dipakai oleh 

penulis untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan 
sistem pendidikan  Indonesia pada masa  revolusi kemerdekaan 
adalah pendekatan  multidimensional. Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 
 historis, pendekatan politik dan sosial.

Pendekatan  historis digunakan penulis untuk melihat 
perjuangan bangsa  Indonesia untuk dapat mengenyam 
pendidikan pada masa  revolusi kemerdekaan yang terjadi 
pada tahun 1945-1950,  mengingat pada waktu itu sering 
terjadi  agresi militer.

Pendekatan politik digunakan penulis untuk melihat 
situasi politik pada masa  revolusi kemerdekaan tahun 1945-
1950 serta dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan di 
 Indonesia.

Pendekatan sosial digunakan penulis untuk melihat 
usaha-usaha pemerintah  Indonesia untuk memperbaiki 
sistem pendidikan  Indonesia yang meliputi beberapa hal 
yaitu penyediaan kesempatan belajar, penambahan tenaga 
guru, perbaikan kurikulum serta dengan menjalin hubungan 
dengan negara lain.

4. Metode Penulisan
Metode penulisan sejarah yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah  deskriptif  analitis. Metode penulisan 
sejarah  deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan 
fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Dalam metode 
penulisan sejarah  deskriptif  analitis menekankan adanya 
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hubungan kausalitas (sebab-akibat).

Data-data yang telah diperoleh mengenai Sistem 
Pendidikan  Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 
(1945-1950) diolah secara  analitis yaitu mengenai latar 
belakang terbentuknya sistem pendidikan  Indonesia pada 
masa  revolusi kemerdekaan, pelaksanaan pendidikan 
pada masa  revolusi kemerdekaan, usaha-usaha pemerintah 
dalam mengembangkan pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan serta dampak pelaksanaan pendidikan pada 
masa  revolusi bagi pendidikan sekarang.

F. Sistema  ka Penulisan

Dalam penulisan sejarah yang berjudul “sistem 
pendidikan  Indonesia pada masa  revolusi kemerdekaan 
(1945-1950)”, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar 
belakang masalah,    rumusan masalah, tujuan 
penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika 
penulisan. 

Bab II : Bab ini menguraikan tentang latar belakang 
terbentuknya sistem pendidikan  Indonesia 
pada masa  revolusi kemerdekaan 

Bab III : Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan 
pendidikan pada masa  revolusi kemerdekaan  

Bab IV : Bab ini menguraikan tentang usaha-
usaha pemerintah dalam  mengembangkan 
pendidikan masa  revolusi kemerdekaan.

Bab V : Bab ini menguraikan dampak pelaksanaan 
pendidikan pada masa  revolusi kemerdekaan  
bagi pendidikan sekarang 
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merasakan keprihatinan terhadap para  siswa yang memiliki 
prestasi belajar baik, tetapi mengalami kesulitan dalam 
biaya studi. Maka pemerintah dengan tekad yang kuat 
berusaha semaksimal mungkin  untuk dapat membantu 
meringankan beban biaya studi para siswa tersebut dengan 
memberikan beasiswa. Mengingat jumlah beasiswa yang 
disediakan pemerintah terbatas, maka tidak semua siswa 
yang berprestasi dan kurang mampu menerima beasiswa. 
Penyeleksian penerima beasiswa dilakukan dengan seleksi 
yang cukup ketat, sehingga pemberian beasiswa tersebut 
tepat pada sasaran. 

Kesempatan yang diberikan pemerintah kepada 
semua siswa agar dapat melanjutkan pendidikan tersebut, 
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para siswa. Para siswa 
sangat antusias untuk belajar setelah mengetahui adanya 
program beasiswa. Sehingga tidak mengherankan, jika 
banyak siswa pada waktu itu semakin giat belajar agar 
mendapatkan prestasi yang baik. Dengan demikian, maka 
mereka berkemungkinan besar mendapatkan beasiswa. 
Para siswa saling berkompetisi secara sehat untuk berjuang 
mendapatkan beasiswa.
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melakukan perubahan-perubahan di bidang pendidikan baik 
dalam pengadaan gedung sekolah, tenaga pengajar maupun 
kurikulum dan lain-lain memerlukan biaya yang tidak 
sedikit. Namun demikian bagaimana pun hal itu tidak dapat 
dihindari sebab pendidikan itu adalah fungsi dari masyarakat, 
sedangkan periode pada waktu itu merupakan periode 
perjuangan fisik dimana bangsa masih dihadapkan pada 
fase mempertahankan kemerdekaan. Berapa besarnya biaya 
pendidikan yang dikeluarkan dalam periode ini sangat sulit 
diperoleh angka-angka yang pasti mengingat periode tersebut 
merupakan periode perjuangan fisik dalam mempertahankan 
kemerdekaan. 

Tentang masalah pembiayaan, panitia penyelidik 
pengajaran republik   Indonesia menyarankan agar untuk 
sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah, sedang untuk 
sekolah menengah dan perguruan tinggi agar diadakan 
aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga 
soal keuangan tidak menjadi halangan bagi murid-murid 
yang kurang mampu.  Adanya kebijakan tersebut membuat 
para murid  terutama dari keluarga yang kurang mampu 
semakin bersemangat lagi belajar karena merasa diberikan 
kemudahan oleh pemerintah. Persyaratan yang diperlukan 
agar masyarakat dapat memasuki sekolah tertentu tidak 
hanya prestasi belajar, namun diperlukan pula biaya sekolah 
untuk setiap tingkat pendidikan. Bagi anak yang mempunyai 
prestasi belajar baik tetapi kurang mampu dalam pembiayaan 
sekolah. Pemerintah mengusahakan memberi beasiswa 
walaupun dalam jumlah yang terbatas. 

Pada masa  revolusi kemerdekaan pemerintah 
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Bab VI : Bab ini menyajikan kesimpulan dari 
pembahasan yang dilakukan dalam bab II, III, 
IV, V



20 77

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pada fase-
fase awal perjuangan kemerdekaan, Republik  Indonesia 
telah mendapat bantuan langsung atau tidak langsung baik 
materiel maupun moral dari berbagai pihak yang mempunyai 
itikad baik terhadap bangsa  Indonesia. Secara nyata India 
dan Australia termasuk negara yang telah menunjukkan 
simpatinya secara positif terhadap perjuangan kemerdekaan 
 Indonesia. Tidak lama kemudian disusul pula oleh beberapa 
negara lain anggota perserikatan bangsa-bangsa yang juga 
memihak pada perjuangan bangsa  Indonesia.

Pada saat itu tawaran bantuan terus mengalir, yang 
memang diperlukan untuk mengisi kemerdekaan dengan 
pembangunan di segala bidang. Di bidang pendidikan, India 
dalam tahun 1947 menyediakan sejumlah beasiswa untuk 
bidang-bidang teknik dan pertanian yang merupakan bidang 
yang sangat penting dalam pembangunan. Di samping itu 
diusahakan pula tenaga pelaksanaannya. Berkat kerjasama 
yang rapi antara perwakilan India dengan instansi-instansi 
pemerintah  Indonesia di Yogyakarta tersebut, berhasil 
pula sejumlah mahasiswa  Indonesia dari bagian teknik 
dan pertanian pergi meninggalkan  Indonesia menuju ke 
India. Mahasiswa-mahasiswa tersebut seterusnya telah 
merupakan tenaga-tenaga penting untuk pembangunan. 
Dalam tahun 1949  Indonesia berhasil mengirimkan seorang 
tenaga pengajar dari Yogyakarta ke Australia dalam rangka 
menambah pengetahuan dan pengalaman.

F. Pembiayaan

Biaya  yang harus dikeluarkan pemerintah dalam 
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struktur Program SMP sebelum tahun 1962 meliputi sembilan 
kelompok mata pelajaran yaitu kelompok bahasa, ilmu pasti, 
pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pelajaran ekonomi, 
pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, dan 
agama.

Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak jauh berbeda 
dengan kurikulum AMS. Perbedaannya hanya pada mata 
pelajaran bahasa Belanda dan bahasa  Indonesia. Kurikulum 
AMS bagian B memberikan pelajaran bahasa Belanda dan 
tidak memberikan bahasa  Indonesia. Sebaliknya, kurikulum 
SMA jurusan B memberikan bahasa  Indonesia dan tidak 
memberikan bahasa Belanda. Sebagai perbandingan, 
kurikulum AMS bagian B dan SMA jurusan B. Dalam usaha-
usaha melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan 
yang dilaksanakan pada tahun 1945-1950 sudah tentu tidak 
terlepas dari dasar-dasar untuk penyelenggaraannya serta 
organisasi dan administrasinya. Dasar-dasar  yang dimaksud 
ialah seperti apa yang tersirat dalam UUD 1945.

E. Menjalin Hubungan dengan Bangsa Lain

Usaha nyata lain yang menghasilkan perbaikan 
di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya yang 
dicapai melalui hubungan baik antara bangsa  Indonesia 
dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju dan yang pada 
hakekatnya dapat menguntungkan baik bagi kedua belah 
pihak. Hubungan baik tersebut sudah tentu bukan semata-
mata hanya berlatar kepentingan pendidikan, tetapi juga 
karena adanya kepentingan sosial, politik dan ekonomi. 
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Latar belakang terbentuknya sistem pendidikan 
pada masa  revolusi kemerdekaan adalah untuk mengganti 
sistem pendidikan pada masa  kolonial, yaitu pada zaman 
pemerintahan Belanda maupun zaman pendudukan Jepang. 
Adapun pendidikan pada Zaman pemerintahan Hindia 
Belanda dibagi kedalam dua periode yaitu pendidikan sebelum 
tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Untuk memperjelas 
mengenai sistem pendidikan tersebut maka dalam bab ini 
akan dibahas kedua sistem pendidikan sebelum pada masa 
Revolusi Kemerdekaan.

A.  Pendidikan Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

1. Pendidikan Sebelum Tahun 1900

a. Tujuan dan Landasan Idiil 

Bangsa Belanda melihat bahwa orang  Indonesia 

BAB II

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA
 SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA 

PADA MASA REVOLUSI 
KEMERDEKAAN



sudah banyak yang memiliki pandangan dan pemikiran 
mengenai bidang pendidikan dan pengajaran, maka 
pemerintah Belanda mulai melakukan langkah-langkah dan 
kebijaksanaan untuk menangani bidang pendidikan tersebut. 
Adapun prinsip pendidikan yang diselenggarakan yaitu 
pertama, pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah 
satu agama tertentu. Kedua, sistem persekolahan disusun 
menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam 
masyarakat  Indonesia, khususnya yang ada di pulau Jawa. 
Ketiga, pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan 
untuk membentuk suatu golongan  Elite Sosial agar dapat 
dipakai sebagai alat bagi kepentingan supremasi politik dan 
ekonomi Belanda di  Indonesia. 

Pada awalnya hanya anak-anak pemimpin puncak 
dan tokoh-tokoh terkemuka saja yang diperkenankan 
mengikuti pelajaran pada sekolah-sekolah dengan orientasi 
dan pengetahuan barat.  Kenyataan ini didasarkan kepada 
cara bagaimana orang Belanda memerintah  Indonesia, 
karena orang-orang Belanda memerintah jajahannya melalui 
penguasaan tidak langsung. Tepatnya melalui kaum bangsawan 
Bumiputera. Dengan memberikan prioritas kepada anak-
anak bangsawan, diharapkan agar tetap ada “status quo” 
antara rakyat jelata dengan  aristokrat, sedangkan golongan 
 Elite inilah yang dipersiapkan untuk terus memerintah bagi 
kepentingan Belanda. 

Tujuan pendidikan zaman Hindia-Belanda sebelum 
tahun 1900 dapat digambarkan sebagai berikut: 
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pada hari jumat sesudah pukul 11.00. Mata pelajaran 
yang lain telah dimulai sejak kelas I.

2.  Struktur Program Sekolah Rakyat yang Menggunakan 
Bahasa Pengantar Bahasa  Indonesia. Mata pelajaran 
Bahasa Indoensia diajarkan dari kelas I, sedangkan 
mata pelajaran lainnya sama dengan struktrur program 
diatasnya.

3.  Struktur Program Sekolah Rakyat yang 
Diselenggarakan Sore Hari. Hal ini mencakup sekolah-
sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa 
daerah maupun bahasa  Indonesia. Jumlah jam pelajaran 
sama dengan struktur 1 dan 2 di atas, hanya jumlah jam 
pelajaran untuk kelas I dan kelas II yang relatif lebih 
sedikit.

Dengan demikian, susunan program pengajaran dalam 
Rencana Pelajaran 1947 terdiri dari 16 mata pelajaran, dengan 
tiga catatan di antaranya adalah bahasa daerah (Jawa, Sunda, 
dan Madura) bagi murid di daerah yang  bersangkutan, 
pekerjaan keputrian bagi anak-anak perempuan, pendidikan 
agama bagi anak-anak pemeluk agama bersangkutan. 
Perubahan kurikulum ini menyangkut pula penggantian 
bahasa pengantar. Bahan pelajaran yang semula bersifat 
Belanda diganti menjadi bersifat  Indonesia yang bertujuan 
memupuk rasa kebangsaan, misalnya dengan menempatkan 
bahasa  Indonesia sebagai bahasa nasional.  

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 
berlaku sesudah kemerdekaan disebut Daftar Pelajaran SMP 
yang digunakan pada kurun waktu 1945-1962. Adapun 
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Sejalan dengan itu, pada tahun 1946 Menteri 
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan 
pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat 
kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran 
dan pendidikan di Republik  Indonesia. Rencana Pelajaran SR 
1947, susunannya amat sederhana, yaitu hanya memuat dua 
unsur pokok. Adapun kedua unsur pokok tersebut adalah 
daftar jam pelajaran atau struktur program, dan  garis-garis 
besar program pengajaran. 

Dalam Rencana Pelajaran ini tidak ditemukan dasar, 
tujuan, dan asas pendidikan sehingga para pemakai buku 
Rencana Pelajaran itu hanya menemukan bahan-bahan 
pengajaran yang harus diajarkan dan petunjuk singkat 
tentang cara mengajarkan kepada murid. Rencana Pelajaran 
1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu: 
pertama, untuk sekolah yang mempergunakan pengantar 
bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas-kelas 
yang lebih rendah; kedua, untuk sekolah yang berbahasa 
pengantar Bahasa  Indonesia mulai kelas 1; ketiga, untuk 
sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh 
keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI 
harus diselenggarakan pagi hari). 

1.   Struktur Program Sekolah Rakyat yang Menggunakan 
Bahasa Pengantar  Bahasa Daerah. Bahasa  Indonesia 
dan Ilmu Bumi  mulai diajarkan di kelas III, Ilmu Hayat 
(termasuk ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, dan 
manusia), Sejarah dan Pekerjaan Keputrian mulai di kelas 
IV, sedangkan ilmu alam dan menggambar mulai di kelas 
V. Pekerjaan keputrian sedapat-dapatnya diselenggarakan 
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Gambar I. Tujuan pendidikan sebelum tahun 1900

b. Keadaan dan Pemikiran-Pemikiran Baru 

Pemerintah Hindia Belanda mulai merasakan kebutuhan 
tenaga kerja yang terdidik, sehingga timbul pikiran untuk 
mengadakan pengajaran bagi rakyat umum di  Indonesia. 
Timbulnya gagasan tersebut disebabkan pula oleh dorongan 
paham  aufklarung yang berarti terang. Ciri-cirinya antara lain 
ialah percaya pada nalar, pada sifat-sifat baik dari manusia 
dan kesempurnaannya, menuju kearah peri kemanusiaan, dan 
menjunjung akal sehat dengan kata lain paham  aufklarung  
ingin menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru yaitu 
pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang kemudian 
menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri. Berbeda 
dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja 
atau agama tertentu yang mengutamakan kepada warga 
gereja atau agama masing-masing, maka paham baru tersebut 
memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat atau 
rakyat banyak yang membebankan kewajiban itu kepada 
Negara (Pemerintah). 
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Berdasarkan kepentingan  kolonial, pemerintah jajahan 
Belanda mulai mengadakan pendidikan lebih berencana yang 
didasarkan atas penggolongan penduduk Hindia-Belanda 
pada waktu itu. Setelah dilihat mengenai  terbentuknya suatu 
sistem pendidikan yang lengkap di  Indonesia memungkinkan 
anak  Indonesia dapat belajar dari tingkat sekolah yang paling 
rendah sampai menyelesaikannya pada tingkat pendidikan 
yang paling tinggi, kendati melalui media yang bukan 
bahasanya sendiri. Jalan yang harus ditempuh dari sekolah 
rendah ke perguruan tinggi  memang masih sangat sulit dan 
sempit khususnya bagi anak  Indonesia, tetapi jalannya sudah 
ada dan sistem pendidikannya sudah lengkap.  

c.   Sistem Persekolahan 

1) Sekolah untuk Golongan Penduduk Eropa

a) Sekolah Dasar

    Pada waktu Belanda berkuasa kembali di  Indonesia 
pada tahun 1816 setelah dikuasai Inggris, tidak ada 
satu pun sekolah negeri. Sekolah pertama yang dibuka 
untuk anak-anak orang Eropa (Belanda) ialah sekolah 
di Betawi, yang dibuka pada tanggal 24 Februari 1817. 
Sekolah tersebut mencontoh sekolah dasar yang ada di 
negeri Belanda. Dari tahun ke tahun jumlah sekolah yang 
didirikan semakin bertambah banyak. Selain sekolah 
negeri, terdapat pula sekolah swasta, kedua-duanya 
terdapat di Betawi yaitu satu khusus untuk murid pria 
dan sekolah khusus untuk wanita. Dibandingkan dengan 
sekolah negeri kedua sekolah swasta tersebut lebih 
bermutu. 
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XBY. Selanjutnya, unit-unit ini kemudian tergabung di dalam 
TNI Brigade XVII (pelajar) atau terserap sebagai perwira 
pada divisi-divisi TNI. 

D. Kurikulum

Dalam rangka perbaikan sistem pendidikan, menteri 
PP dan K  (Mr. Soewandi) melakukan usaha untuk mengubah 
sistem pendidikan dan pengajaran sehingga akan lebih sesuai 
dengan keinginan dan cita-cita bangsa  Indonesia.  Adapun 
usaha yang dilakukan yaitu dengan membentuk  Panitia 
Penyelidik Pengajaran,   dengan pembentukan panitia tersebut 
diharapkan dapat membantu mengubah sistem pendidikan 
 kolonial ke dalam sistem pendidikan  nasional dengan baik. 

 Jenis dan tujuan pengajaran seperti itu tampaknya 
sejalan dengan usaha pembentukan Panitia Penyelidik 
Pengajaran yang diadakan pada bulan April 1947. Mereka 
ini bermusyawarah dengan maksud mencari jalan dan 
mengubah sistem pendidikan  kolonial ke dalam sistem 
pendidikan nasional. Sebagai akibat dari perubahan sistem 
itu, kurikulum pun pada semua tingkat pendidikan mengalami 
perubahan pula, sehingga yang semula diorientasikan 
kepada kepentingan  kolonial, kini diubah sesuai dengan 
kebutuhan negara  Indonesia yang merdeka. Salah satu hasil 
panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah, bahwa 
setiap rencana pelajaran pada setiap tingkat pendidikan 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  pendidikan 
pikiran harus dikurangi,  isi pelajaran harus dihubungkan 
dengan kehidupan sehari-hari, memberikan perhatian 
terhadap kesenian, pemberian watak, pendidikan jasmani, 
kewarganegaraan dan masyarakat.



72

Jawa Tengah. 

Pemerintah mulai memandang perlu adanya koordinasi 
antara semua kesatuan-kesatuan bersenjata, pada pertengahan 
tahun 1946 disusun Markas Pertahanan  Pelajar (MPP) yang 
menyatukan semua kesatuan pelajar bersenjata. Setelah adanya 
organisasi dan rasionalisasi di dalam angkatan bersenjata 
pada tahun 1948, maka TP disusun dalam tiga batalyon/ 
detasemen yaitu Detasemen I di Jawa Timur, Detasemen II 
di Solo, dan Detasemen III di Yogyakarta, yang kemudian 
ketiga detasemen tersebut disatukan dalam Brigade XVII. Di 
samping itu masih ada kesatuan TP yang berada di bawah 
komando Divisi Siliwangi. Divisi Diponegoro dan unit-unit 
lain seperti Tentara Gumi Pelajar (TGP), Corps Mahasiswa, 
dan Mobilisasi Pelajar. 

Kesatuan-kesatuan tentara pelajar dalam periode 
perjuangan fisik telah menduduki tempat khusus dalam 
sejarah kemerdekaan. Daya tempurnya sangat tinggi, 
anggotanya tergolong pemberani, cekatan, cepat menilai 
keadaan, dan penuh inisiatif. Dalam bergaul mereka 
luwes, tetapi memiliki disiplin yang tinggi sebagai kesatuan 
militer. Sesudah proklamasi jumlah mahasiswa tidak 
banyak. Angkatan bersenjata, administrasi pemerintahan, 
dan lembaga pemerintahan memerlukan tenaga pimpinan 
yang berpendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa yang ada 
segera terserap sebagai perwira (tenaga pimpinan) dari 
instansi-instansi resmi sambil berkuliah. Baru sesudah akhir 
tahun 1946 dan 1947 setelah ada mahasiswa baru lulusan 
SLTA yang semula tergabung dalam TP, terbentuk kesatuan 
mahasiswa bersenjata seperti Corps mahasiswa dan Barisan 
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b)  Sekolah lanjutan

     Sudah beberapa kali terdapat usul-usul dan percobaan 
untuk mendirikan sekolah lanjutan bagi golongan Eropa. 
Tetapi sampai pertengahan abad ke-19 usaha tersebut 
mengalami kegagalan. Sesudah mengalami proses yang 
berlarut-larut akhirnya Raja Belanda memberikan 
kuasa untuk mendirikan suatu “  Gymnasium” (sekolah 
menengah) di Betawi dengan memakai namanya. Dengan 
demikian pada tahun 1860 dibuka “  Gymnasium Willem 
III” yang merupakan sekolah lanjutan (menengah) yang 
pertama untuk golongan Eropa. Pada tahun 1867 sekolah 
tersebut yang semula lama studinya hanya 3 tahun dibagi 
menjadi dua. Bagian A dengan lama belajarnya 5 tahun 
dan selanjutnya dapat meneruskan ke perguruan tinggi. 
Bagian B dengan lama belajarnya 3 tahun yang kemudian 
dapat melanjutkan ke pendidikan perwira, pendidikan 
pegawai negeri dan kerajaan.  

2)  Sekolah Untuk Golongan Bumiputera 

a) Sekolah Dasar Negeri

    Di kalangan pejabat pemerintahan Hindia-Belanda 
terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat dan cara 
menangani pendidikan dan pengajaran bagi sebagian 
terbesar rakyat Bumiputera. Belanda demi kepentingan 
politiknya bagaimanapun juga harus mendidik dan 
mengajar golongan atas dari penduduk untuk tugas-
tugas pemerintahan dalam negeri. Demikian pula demi 
kepentingan ekonominya, Belanda juga harus mendidik 
dan mengajar lapisan bawah penduduk bumiputera. 
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Setelah melalui prosedur dan pembicaraan yang lama, 
baru pada tahun 1848 diterbitkan Keputusan Raja 
tanggal 30 September 1848 nomor 95 yang memberi 
wewenang kepada Gubernur Jendral untuk menyediakan 
biaya f. 25.000,- setahun bagi pendirian sekolah-sekolah 
Bumiputera di pulau Jawa, dengan tujuan utama mendidik 
calon-calon pegawai negeri.

Sekolah Dasar Bumiputera dibagi menjadi dua 
kategori:

a.1) Sekolah Dasar Kelas Satu (De Scholen Der Eerste 
Klasse) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi 
anak-anak dari tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-
orang Bumiputera yang terhormat.

a.2) Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen Der Tweede 
Klasse) sekolah bagi anak-anak penduduk Bumiputera 
pada umumnya.

b) Sekolah Raja

     Untuk kepentingan administrasi pemerintahan 
dan juga untuk kepentingan Belanda sendiri, maka 
bagi anak-anak kepala daerah bumiputera dan tokoh-
tokoh terkemuka lainnya didirikan sekolah di Tondano, 
pada tahun 1865 dan 1872 sebagai percobaan. Setelah 
mengalami percobaan dan perubahan pada tahun 1900, 
sekolah raja diberi nama OSVIA. Sekolah ini kemudian 
ditingkatkan menjadi tingkat sekolah menengah dengan 
nama MOSVIA.
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bangsa. Mengingat selama masa pendudukan Jepang para 
pelajar sudah terbiasa dengan latihan kemiliteran, maka pada 
masa perjuangan  bersenjata langsung dapat menyesuaikan 
diri dan terjun langsung dalam kancah pertempuran di 
garis depan.  Terlihat jelas bahwa peranan para pelajar dan 
mahasiswa di  Indonesia selama periode tahun 1945-1950 
merupakan salah satu unsur perjuangan bangsa yang mewakili 
lembaga  kependidikan. Semangat   patriotisme yang pernah 
ditunjukkan, merupakan suatu hal yang penting dan harus 
dipupuk terus untuk memberikan isi kepada kemerdekaan 
dan pembangunan dalam rangka perwujudan masyarakat 
Pancasila serta pelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. 

 Mula-mula para pelajar  Indonesia membentuk 
organisasi yang diberi nama IPI (Ikatan Pelajar  Indonesia), 
kemudian di dalamnya diadakan suatu bagian yang diberi 
nama IPI bagian pertahanan. Sejalan dengan perkembangan 
zaman dan meningkatnya kebutuhan, maka dilakukan 
pengorganisasian kembali kesatuan bersenjata yang seluruh 
anggotanya terdiri dari pelajar dalam jumlah yang lebih 
banyak. Ketika dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), 
TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan kemudian diubah 
menjadi TRI (Tentara Republik  Indonesia), maka banyak 
kesatuan pelajar yang tergabung di dalamnya. Mereka berada 
di bawah komando atau dibimbing oleh TRI seperti CPS 
(Corps Pelajar Siliwangi) di Jawa Barat, TRIP (Tri Pelajar) dan 
pasukan pelajar Ronggolawe di Jawa Timur, Pasukan IMAM 
( Indonesia Merdeka Atau Mati) di Jawa Tengah. Selain itu, 
terdapat pula kesatuan pelajar yang berdiri sendiri, misalnya 
barisan Kere, Ksatria, Jembel, Jelata, dan BPRI pelajar di 
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SMKA = Sekolah Menengah Kehakiman Atas
SMPA = Sekolah Menengah Pamongpraja Atas
SGA = Sekolah Guru A
SGTK = Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak
SGKP = Sekolah Guru Kepandaian Puteri
SGPD = Sekolah Guru Pendidikan Jasmani

Gambar. XV

Diagram Jumlah Guru Pendidikan Tinggi di  Indonesia

tahun 1940/1945-1950/1951

Sumber: Sumarsono Mestoko, dkk. Pendidikan di 
 Indonesia dari Jaman ke  Jaman. Jakarta: Balai 
pustaka. 1986. hlm. 159-160

C. Organisasi Pelajar dan Mahasiswa

Mutu  suatu pendidikan juga dipengaruhi adanya 
organisasi mahasiswa dan pelajar pejuang. Sebagai salah satu 
unsur dari bangsa yang sedang berjuang untuk kemerdekaan 
maka para mahasiswa dan pelajar ikut serta secara langsung 
dalam perjuangan bersenjata. Sebagaimana dalam setiap 
taraf perjuangan nasional di  Indonesia, pemuda khususnya 
mahasiswa dan pelajar, selalu menjadi pelopor dan merupakan 
salah satu faktor penentu keberhasilan perjuangan suatu 
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c)  Sekolah lanjutan

    Pada abad kesembilan belas pemerintahan belum 
memulai dengan pengadaan pendidikan menengah 
umum. Pendidikan menengah dan tinggi baru dimulai 
pada abad ke-20.

3) Sekolah Kejuruan 

a) Ambachtsschool  (Sekolah Pertukangan)

   Sekolah kejuruan pertama di Hindia- Belanda 
diusahakan atas prakarsa swasta, yaitu sekolah 
pertukangan yang dibuka pada tahun 1856 di Batutulis, 
Betawi. Sekolah tersebut adalah sekolah Kristen dan lebih 
bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan, 
dan sebenarnya ditujukan untuk membantu golongan 
peranakan Indo-Belanda agar supaya dapat mencari 
penghidupan yang layak. Murid-muridnya berusia antara 
6-15 tahun. Sekolah ini hanya dapat bertahan sampai 
tahun 1873.

b) Kweekschool (Sekolah Pendidikan Guru) 

    Sekolah pendidikan Guru pertama yang didirikan 
di Hindia Belanda adalah “kweekschool” yang 
diselenggarakan oleh Zending di Ambon pada tahun 
1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun dan dapat 
memenuhi kebutuhan Guru Bumiputera bagi sekolah-
sekolah yang ada pada waktu itu. Sekolah seperti itu juga 
didirikan di Minahasa pada tahun 1852, dan tahun 1855 
dibuka satu lagi di Tanawangko.

Dalam hal sekolah pendidikan guru bagi golongan 
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Eropa pemerintah tidak banyak campur tangan dan 
diserahkan kepada swasta. Pada akhir ke-19 pemerintah 
hanya menyelenggarakan kursus-kursus malam di Betawi 
(1871) dan Surabaya (1891).

c)  Sekolah Gadis 

c.1) Sekolah kejuruan

       Sekolah kejuruan untuk gadis golongan Eropa 
pernah dibuka oleh pemerintah pada tahun 1824 
dengan nama “Instituut voor de opvoeding van jonge-
jufvrouwen” (Institut untuk pendidikan wanita-wanita 
muda) di “Molenvliet” Betawi. Namun sekolah ini 
hanya dapat diselenggarakan sampai tahun 1832 untuk 
kemudian ditutup. Sesudah lima puluh tahun (1882) 
baru pemerintah membuka lagi sekolah untuk gadis-
gadis.

c.2) Sekolah Umum untuk Gadis

     Sampai lewat pertengahan pertama abad ke-19, 
kedudukan wanita di Eropa sedikit banyak masih belum 
berkembang, sehingga pada tahun 1850 ketika pemerintah 
mempertimbangkan untuk membuka sekolah rendah 
Eropa khusus untuk wanita di Betawi, Semarang, dan 
Surabaya, Menteri daerah jajahan Pahud menolaknya. 

2. Pendidikan Sesudah Tahun 1900
a.  Politik Pendidikan Etis

Sifat pendidikan semacam itu mulai abad ke-20 
berangsur-angsur berubah, hal ini karena lahirnya politik etis. 
Sesudah tahun 1900 kebijaksanaan pemerintah didasarkan 
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Gambar. XI 

Diagram Jumlah Guru SMA di  Indonesia tahun 1940/1945

Gambar. XII

Diagram Jumlah Guru SMA di  Indonesia  tahun 1950/1951

SKP = Sekolah Kepandaian Puteri

SGB   = Sekolah Guru B

Keterangan:
SMA   = Sekolah Menengah Atas
STM  = Sekolah Teknik Menengah

SMEA   = Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SPK   = Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan



68

Gambar. XI 

Diagram Jumlah Guru SMP di  Indonesia tahun 1940/1945

Gambar. XII

Diagram Jumlah Guru SMP di  Indonesia  tahun 1950/1951

Keterangan:

SMP = Sekolah Menengah Pertama

STP = Sekolah Teknik Pertama

STPP = Sekolah Teknik Percetakan Pertama

ST  = Sekolah Teknik

SMEP = Sekolah Menengah Ekonomi Pertama
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atas politik etis yang menyatakan, bahwa negeri Belanda 
berhutang kepada  Indonesia dan bahwa hutang itu harus 
dibayar. Orang menyebutnya hutang budi. Akibat dari politik 
ini adalah antara lain perubahan kesekian kalinya mengenai 
bahasa Belanda. Mr. J.H Abendanon sangat berjasa dalam 
hal kursus bahasa Belanda pada sekolah-sekolah kelas 1 
maupun Sekolah-sekolah guru. Ia menginginkan adanya 
kursus sekolah-sekolah kejuruan namun pemerintah tidak 
menyetujui adanya kursus tersebut.  Pemerintah hanya  
memberi subsidi untuk Sekolah Belanda dan dengan demikian 
dapat diterima  secara cuma-cuma anak-anak  Indonesia di 
Sekolah Belanda (1903). Mr. J.H Abendanon  bersama-sama 
dengan Van Deventer memperhatikan pendidikan untuk 
wanita  Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini.  

Dalam tahun 1907 bahasa Belanda dimasukkan dalam 
sekolah-sekolah kelas satu, dengan demikian orang  Indonesia 
mendapat kesempatan untuk belajar Bahasa Belanda. Dalam 
tahun itu juga didirikan sekolah-sekolah desa yang termasuk 
usaha. G.G. Van Heutz, Sekolah-sekolah desa ini tidak 
boleh disaingi oleh sekolah-sekolah kelas dua yang dijadikan 
sekolah-sekolah standart, dimana guru-guru desa, pedagang-
pedagang kecil dan tukang-tukang kecil juga dididik. 
Orang-orang Cina diterima disekolah-sekolah standart ini.  
Dengan politik etis telah mengubah pandangan dalam politik 
 kolonial sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa 
 Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan, 
tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan untuk dapat 
memenuhi keperluannya serta adanya peningkatan budaya 
rakyat.  



30

b. Tujuan  Pendidikan

  Tujuan pendidikan selama periode  kolonial tidak 
pernah dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan 
antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga 
buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan 
demikian penduduk setempat dididik untuk menjadi 
buruh-buruh tingkat rendah. Ada juga sebagian yang 
dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, 
tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lain yang 
diangkat sebagai pekerja klas dua atau klas tiga.  

  Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk 
memperoleh tenaga-tenaga kerja murah. Suatu fakta 
menurut hasil komisi  pendidikan  Indonesia Belanda 
(“Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie”) yang 
dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1928-1929 
menunjukan bahwa 2 % dari orang-orang  Indonesia 
yang mendapat pendidikan Barat berdiri sendiri dan 
lebih dari 83 % menjadi pekerja bayaran serta selebihnya 
menganggur. 

Tujuan pendidikan pada zaman Hindia-Belanda 
sesudah tahun 1900 dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar II.  Tujuan pendidikan sesudah tahun 1900
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guru lamanya 2, 4 dan 6 tahun. Tetapi pemerintah kemudian 
menghapuskan Sekolah Guru C (2 tahun) atas saran dari PGRI 
(Persatuan Guru Republik  Indonesia), dengan pertimbangan 
bahwa pendidikan guru 2 tahun kurang memenuhi syarat 
untuk pengajaran dan belum memenuhi syarat sebagai 
seorang guru. 

Sejalan dengan pengadaan guru untuk tingkat 
pendidikan rendah, kementerian PP dan K juga mengadakan 
usaha penambahan guru untuk tingkat pendidikan menengah. 
Pendidikan guru untuk SLTP dan SLTA dilakukan dengan 
melalui kursus-kursus yang lamanya 2 tahun. Kursus-kursus 
yang diadakan yaitu kursus Bahasa Jawa, Bahasa  Indonesia, 
Bahasa Inggris, Ilmu Bumi, dan Ilmu Pasti. Hanya kursus ilmu 
pasti yang belum menghasilkan guru, karena pecahnya  agresi 
militer II tahun 1948. Adapun jumlah guru di  Indonesia 
tahun 1945-1950 dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar. X

Diagram Jumlah Guru Pendidikan Rendah  di  Indonesia 

tahun 1940/1945-1950/1951
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B. Tenaga Pengajar (Guru)

Disamping masalah gedung sekolah yang dihadapi 
pemerintah, juga masalah tenaga pengajar. Seperti diketahui 
bahwa tenaga-tenaga pengajar sebelum masa kemerdekaan 
kebanyakan terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang 
sebagian besar tidak mempunyai latar belakang pendidikan 
guru yang lengkap. Setelah kemerdekaan kekurangan tenaga 
guru ini makin sangat terasa pada semua tingkat pendidikan. 
Tetapi yang terasa sekali adalah kekurangan tenaga guru pada 
tingkat pendidikan rendah. 

Adapun faktor penyebab kekurangan tenaga guru di 
tingkat pendidikan rendah ini, pertama karena banyak tenaga 
guru di tingkat pendidikan rendah yang meninggalkan posnya 
dan menggabungkan diri dengan laskar-laskar perjuangan 
untuk mempertahankan kemerdekaan. Kedua, dengan 
tuntutan rakyat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan 
pasal 31 UUD 1945 yang kemudian dikuatkan dengan UU 
No.4, tahun 1950, pasal 10 dan 17, maka pemerintah harus 
membuka banyak sekolah rakyat serta meningkatkan yang 3 
tahun menjadi 6 tahun. Hal ini sudah tentu membutuhkan 
tenaga guru. Pada tahun  1950 kekurangan tenaga guru 
untuk pendidikan rendah masih sebanyak 19.816 orang. 
Di samping masih terdapat 50.200 orang guru yang harus 
disempurnakan pendidikannya.  

Untuk mengatasi  kekurangan tenaga guru, kementerian 
PP dan K menyelenggarakan suatu pendidikan guru yang 
segera dapat menghasilkan guru-guru. Jenis- jenis pendidikan 
guru yang diadakan pada masa itu ialah Sekolah Guru C, 
Sekolah Guru B, Sekolah Guru A. Masing-masing pendidikan 
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c. Sistem Persekolahan

  Dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 
1900, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami 
kemajuan yang luar biasa pesatnya. Pemerintah berusaha 
menciptakan suatu sistem yang umum bagi sekalian 
banyak golongan penduduk yang beraneka ragam 
coraknya. Secara umum sistem pendidikan, khususnya 
sistem persekolahan didasarkan kepada golongan 
penduduk menurut keturunan atau lapisan sosial yang 
ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku 
waktu itu.   

1)   Pendidikan sekolah dasar

a) Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa 
Belanda 

a.1)  Europese Lagere School  atau ELS (Sekolah Rendah  
Eropa )

    Sekolah ini merupakan  sekolah rendah untuk anak-
anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan Timur, dan 
anak-anak Bumiputera dari golongan  priyayi atau elite. 
Lama sekolah 7 tahun dan mulai berdiri pada tahun 
1818. Pada tahun 1820 jumlah sekolah ELS ada 7 buah 
di Hindia Belanda, tahun 1845 menjadi 24 buah, tahun 
1868 menjadi 68 buah, tahun 1883 menjadi 129 buah, 
dan pada tahun 1898 menjadi 191 buah, dan pada tahun 
1917 menjadi 198 buah.  

   Tujuan ELS  bukan lagi mendidik orang agar taat 
beragama, melainkan menjadikan anak warga negara yang 
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baik. Kurikulum terdiri atas mata pelajaran membaca, 
menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi 
dan mata pelajaran lain. Agama yang dulunya merupakan 
alasan utama mendirikan sekolah, kini ditiadakan, dan 
merupakan pokok diskusi yang hangat dalam parlemen 
Belanda selama bertahun-tahun. Menurut peraturan 
kurikulum dapat diperluas dengan mata pelajaran yang 
lebih tinggi seperti ilmu alam, dasar-dasar bahasa Perancis, 
bahasa Inggris dan Jerman, sejarah umum, matematika, 
pertanian, menggambar tangan, pendidikan jasmani dan 
menjahit bagi anak wanita. 

    ELS seperti halnya semua sekolah lainnya dapat 
dipandang sebagai alat politik yang sepenuhnya dikuasai 
dan diawasi oleh pemerintah. Pengajaran bahasa Belanda 
memegang peranan utama dan meresapi semua pelajaran 
lainnya. Penguasaan bahasa itu milik yang sangat 
berharga dan merupakan kunci untuk menjadi pegawai. 
Kemampuan berbahasa Belanda hanya terbatas pada 
golongan terdidik, golongan intelektual yang menduduki 
tempat yang terhormat dalam masyarakat. Ujian Khusus 
yakni Klein Ambtenaars examen, yang mengutamakan 
penguasaan bahasa Belanda, harus ditempuh agar 
memperoleh pekerjaan, sekalipun rendah dalam 
pemerintahan.  

a.2) Hollands  Inlandse School atau HIS  (Sekolah Bumi 
Putera Kelas Satu)

    Sekolah ini memberi kesempatan bagi anak-anak 
bumiputera untuk masuk sekolah rendah kelas satu yang 
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menghimpun kekuatan anggotanya untuk membantu dalam 
bidang pendidikan. Sampai akhir tahun 1954 rakyat di 
seluruh  Indonesia telah menyumbangkan sebanyak 6.878 
gedung sekolah beserta tanahnya kepada pemerintah. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan.  
jumlah gedung sekolah  di  Indonesia terus bertambah dari 
tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah gedung sekolah  
tersebut merupakan bukti bahwa kesempatan belajar  sungguh 
terbuka  bagi seluruh lapisan rakyat  Indonesia.

 Jumlah gedung sekolah di  Indonesia tahun 1940/45-
1950 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Jumlah Gedung Sekolah di  Indonesia tahun 
1940/45-1950

Keterangan: x) Milik Pemerintah, diluar milik swasta
 xx) Termasuk Akademi

Sumber: Sumarsono Mestoko, dkk. Pendidikan di  Indonesia 
dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Balai pustaka. 1986. hlm. 
157
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dan kenegaraan, mengeluarkan kitab-kitab, majalah Jawatan, 
majalah Rakyat dan lain-lainnya. 

Sebagai konsekuensi dari usaha-usaha peningkatan dan 
perbaikan dalam bidang pendidikan, pemerintah dihadapkan 
dengan masalah-masalah pokok yang menyangkut gedung, 
dan alat-alat pelajaran, tenaga pengajar, biaya, dan 
kurikulum.   Dalam masa  revolusi fisik, tidak sedikit gedung-
gedung sekolah yang hancur. Demikian pula tidak sedikit 
gedung-gedung sekolah yang dipergunakan sebagai asrama-
asrama untuk tentara. Adapun tindakan yang diambil oleh 
pemerintah untuk mengatasi kekurangan gedung sekolah 
antara lain: 

a.  Mendirikan bangunan-bangunan sekolah baru. Akan 
tetapi, cara ini pun masih belum mencukupi kebutuhan 
gedung sekolah.

b. Menggunakan perumahan-perumahan rakyat atau swasta 
yang memadai untuk dijadikan bangunan sekolah. 
Tindakan ini sebagai usaha kedua pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan gedung sekolah.

c. Menyelenggarakan sistem mengajar dua kali sehari yang 
berarti bahwa satu bangunan sekolah dipergunakan oleh 
dua sekolah, sekolah pagi dan sore.

Dalam periode ini, muncul usaha-usaha masyarakat 
yang sangat terpuji. Mereka bergotong-royong membangun 
gedung sekolah beserta peralatannya yang kemudian 
disumbangkan kepada pemerintah. Usaha ini makin nampak 
hasilnya, setelah di kalangan masyarakat timbul organisasi 
Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang berhasil 
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juga dimasuki oleh anak-anak Belanda. Adanya pembagian 
sekolah rendah kelas satu dengan sekolah rendah kelas 
dua berlaku sejak tahun 1893. Sekolah ini dimasuki 
terutama oleh anak-anak Kepala Pemerintah Bumiputera  
dan anak-anak Bumiputera lainnya dari lapisan atas 
masyarakat bumiputera.  Dibandingkan dengan sekolah 
Bumiputera kelas dua, sekolah ini jam belajarnya lebih 
lama, bahan pelajarannya lebih luas dan guru-gurunya 
dipilih yang lebih baik kemampuan mengajarnya.  

   Pada tahun 1914 HIS diorganisasi menjadi sekolah 
yang setingkat dengan ELS agar mudah untuk melanjutkan 
ke MULO dan persiapan masuk lembaga pendidikan 
berbagai macam jurusan. Sekolah ini merupakan sekolah 
istimewa bagi masyarakat Bumiputera yang ingin 
mendapatkan pendidikan seperti sekolah Rendah Eropa; 
karena perlengkapan sekolah seperti perpustakaan dan 
tempat olah raga juga tersedia. Di sekolah HIS juga 
diajarkan bahasa Daerah dan Bahasa melayu.  

b) Sekolah  Rendah dengan Bahasa Pengantar bahasa 
Daerah

b.1)  Sekolah Bumi Putera kelas dua

   Sekolah kelas dua ini lama belajarnya 5 tahun 
dan disediakan untuk anak-anak bumiputra golongan 
menengah. Dengan demikian bagi anak-anak bumiputera 
golongan menengah ini terbuka dua jenis sekolah, yakni 
sekolah klas dua dan HIS.  
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b.2) Volksschool (Sekolah Rakyat/ Sekolah Desa)

    Sekolah desa merupakan sekolah baru yang berbeda 
dengan Pesantren yang sudah dikenal di mana-mana. 
Sekolah Desa kurang berhasil menjadi tempat pendidikan 
kecuali beberapa sekolah yang memiliki guru yang 
berpengaruh. Disamping itu kalau sekolah juga ditambah 
dengan fasilitas yang cocok dengan kehidupan desa, 
antara lain gedung sekolah desa diberi bentuk seperti 
pendopo,  agar suasana pedesaan dapat membantu 
kerasannya anak-anak belajar. Di belakang pendopo 
dibuat bangunan dalam yang dipakai sebagai rumah 
guru, seperti halnya pesantren, dimana gedung sekolah 
dan rumah guru menjadi satu, karena itu disenangi anak-
anak dan masyarakat untuk tempat pendidikan.  

Gambar berikut merupakan contoh sebuah pendopo 
pada Zaman Penjajahan 

Gambar III. Pendopo pada zaman penjajahan

b.3) Vervolgschool (Sekolah lanjutan)

      Sekolah ini dibuka pada tahun yang bersamaan 
dengan tahun pendirian HIS yaitu tahun 1914, 
dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa 
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Pendidikan masyarakat masih mengikuti pola 
sebelumnya, artinya  tidak dibina dan dibimbing langsung 
oleh pemerintah, tetapi pendidikan masih perlu dilaksanakan 
sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada 
akhirnya mosi S. Mangunsarkoro yang ditujukan kepada 
Badan Pekerja Komite Nasional  Indonesia Pusat (BP-KNIP) 
yang mendesak pemerintah Republik  Indonesia memberi 
perhatian lebih banyak pada pendidikan masyarakat dapat 
diterima, dan pada tanggal 1 Juni 1946 terbentuklah Bagian 
Pendidikan Masyarakat pada Kementerian PP dan K dengan 
tugas:  memberantas buta huruf, menyelenggarakan kursus 
pengetahuan umum, dan mengembangkan perpustakaan 
rakyat. 

Pendidikan masyarakat  sangat perlu  ditingkatkan 
pelayanannya mengingat jumlah sekolah yang dibangun 
belum memadai, walaupun rakyat sudah bergotong royong 
membangun gedung. Untuk keperluan itu maka mulai tanggal 
1 Agustus 1949, Bagian Pendidikan Masyarakat diubah 
menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat dengan tugas 
pokok: pertama, membangun, mengadakan, menginsafkan 
dan mengisi masyarakat di luar dunia sekolah, agar tiap 
warga negara menjadi anggota masyarakat yang sadar, hidup 
berguna dan berharga bagi negara, nusa-bangsa dan dunia. 
Kedua, usaha yang terpenting ialah diantaranya memberantas 
buta huruf, kemudian membuka kursus-kursus KPU (Kursus 
Pengetahuan Umum), A, B, dan C, menyiapkan dan 
membantu berdirinya Perpustakan Rakyat dan kitab-kitab 
bacaan dan tuntunan bagi KPU pemberantasan buta huruf, 
mempertinggi pengetahuan rakyat dalam lapangan ekonomi 
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 Gambar. IX

Diagram Perkembangan Jumlah Murid tahun 1950

Sumber: Sumarsono Mestoko, dkk. Pendidikan di  Indonesia 
dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Balai pustaka. 1986. hlm. 
154

Kesempatan belajar yang dibuka oleh pemerintah 
bagi setiap anak, tidak disia-siakan begitu saja oleh rakyat 
 Indonesia, melainkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
Sebagian rakyat yang pada zaman penjajahan tidak boleh 
memasuki jenis-jenis sekolah tertentu, namun pada masa 
 revolusi kemerdekaan dengan leluasa dapat memasuki 
sekolah-sekolah tersebut. Keinginan belajar yang makin 
meningkat dari rakyat memaksa pemerintah melakukan 
usaha-usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan 
belajar. Berkenaan dengan itu dilakukan berbagai upaya 
oleh pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar 
yaitu dengan cara: menambah jumlah Sekolah Rakyat (SR), 
mengubah Sekolah Rakyat  tiga tahun menjadi Sekolah 
Rakyat enam tahun secara berangsur-angsur, memperbaiki 
tingkat dan mutu pendidikan. Meskipun demikian, rakyat 
yang buta huruf masih banyak  jumlahnya. 
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(volkschool). Lama belajarnya 3 tahun dan disediakan 
untuk murid-murid sekolah desa yang berprestasi baik.

b.4)   Schakelschool  (Sekolah Peralihan )

  Disebut sekolah peralihan karena memang sekolah 
tersebut merupakan peralihan dari sekolah desa 3 tahun 
(Volkschool) yang berbahasa pengantar bahasa daerah ke 
Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar Belanda, dengan 
lama belajar 5 tahun.  Schakelschool dapat menampung 
murid-murid tamatan Vervolgshool. Bagi mereka yang 
pandai dapat memasuki sekolah ini.

B.  Pendidikan Zaman  Pendudukan Jepang

1.   Landasan Idiil
Secara konkrit landasan idiil pendidikan pada zaman 

pendudukan Jepang yang disebut “Hakko Ichiu” adalah 
mengajak bangsa  Indonesia bekerjasama dengan bangsa 
Jepang dalam rangka mencapai  “ Kemakmuran Bersama 
Asia Raya”. Oleh karena itu setiap pelajar setiap hari harus 
mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan 
membentuk  Indonesia baru dalam rangka “ Kemakmuran 
Bersama Asia Raya”. Kenyataannya bangsa  Indonesia 
menjadi miskin dan menderita demi kepentingan perang 
Jepang.  Dengan tidak malu-malu ditegaskan oleh Jepang, 
bahwa mereka berjuang mati-matian, melakukan perang suci 
untuk kepentingan dan kebahagian bangsa-bangsa di Asia 
Timur. Untuk ini dikerahkan barisan propaganda  Jepang, 
disertai dengan pelaksanaan sistem kebaktian rakyat, sebagai 
alat memeras bangsa kita. 
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2. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang 

tidaklah banyak dapat dikemukakan. Memenangkan perang 
adalah tujuan utama. Angkatan bersenjata Jepang memberikan 
sedikit perhatian terhadap pendidikan. Namun demikian 
hasilnya sangat luar biasa untuk  Indonesia di kemudian hari. 
Dalam hal ini ialah penggunaan bahasa  Indonesia menjadi 
bahasa pengantar resmi, baik di kantor-kantor maupun 
di sekolah-sekolah. Bangsa Belanda diusir dan ditawan 
sedangkan bahasa Belanda sama sekali dilarang. Selama 
masa  pendudukan inilah bahasa  Indonesia berkembang dan 
dipermodern sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa 
ilmiah. Bahasa  Indonesia berkembang secara luas di seluruh 
wilayah  Indonesia. Istilah-istilah diciptakan untuk semua 
jenis kepentingan. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke 
dalam bahasa  Indonesia, karena dalam suasana perang hak 
cipta internasional diabaikan dan bahasa asing selain bahasa 
Jepang dilarang.

 Konkritnya tujuan pendidikan pada jaman Jepang di 
 Indonesia adalah menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit 
–prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan 
Jepang. Maka dari itu  pelajar-pelajar diharuskan mengikuti 
latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Pada 
akhir zaman Jepang terdapat tanda-tanda tujuan pendidikan 
menjepangkan anak-anak  Indonesia. Menurut Jepang 
bahwa melalui pendidikan akan dibentuk kader-kader untuk 
memelopori dan melaksanakan konsepsi kesemakmuran 
Asia Timur Raya. Maka tidak mengherankan, pemerintah 
militer Jepang mulai membuka dan mengatur pendidikan di 
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Sebagai akibat dari adanya kesempatan belajar yang 
diberikan kepada setiap anak, maka perkembangan murid 
dari tahun ke tahun selalu bertambah. Hal ini nampak 
pada diagram perkembangan murid tahun 1945-1950. 
Dalam tahun 1950 jumlah murid untuk SD, SLTP, dan SLTA 
mengalami pertambahan rata-rata 100% dibandingkan 
dengan jumlah murid tahun 1945. Sedangkan di Perguruan 
Tinggi, jumlah mahasiswa mengalami pertambahan 200% 
lebih dibandingkan keadaan tahun 1945. Pertambahan 
murid yang cukup tajam baik pada tingkat SD, SLTP, SLTA, 
dan Perguruan tinggi, menunjukkan adanya minat besar 
untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.  Perkembangan 
jumlah murid tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: 

 Gambar. VIII

Diagram Perkembangan Jumlah Murid tahun 1945
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dikatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat 
pengajaran”. Demikian pula dalam Undang-undang No. 4 
tahun 1950, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sekolah, Bab XI, Pasal 17 menegaskan bahwa: “ Tiap-
tiap Warga Negara Republik  Indonesia mempunyai hak 
yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan 
dan pengajaran pada sekolah itu.” Kedua penjelasan undang-
undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah  Indonesia 
memberi kesempatan belajar yang sama kepada setiap 
anak, baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun 
pendidikan tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap anak dari 
setiap golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. 

Kesempatan belajar tersebut dapat dilihat pada bagan 
berikut:  

Gambar. VII Bagan kesempatan belajar bagi anak  Indonesia 

tahun 1945-1950
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 Indonesia.

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang dapat dilihat 
pada gambar berikut: 

Gambar IV. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang

3  Sistem persekolahan
Pada Zaman Jepang yang terpenting bagi bangsa 

 Indonesia adalah memperbaiki  sistem pendidikan yang berat 
sebelah dan pincang yang terjadi pada zaman Belanda karena 
adanya susunan sekolah-sekolah yang ditujukan semata-mata 
untuk anak  Indonesia, tetapi disebelahnya ada pula susunan 
sekolah untuk anak Belanda dan  Indonesia keturunan 
bangsawan dan yang mampu saja.  

Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang 
banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan 
baik menurut golongan bangsa maupun menurut status 
sosial dihapus. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap 
macam-macam sekolah yang sejenis. Sejak zaman Jepang 
bahasa dan istilah-istilah mulai dipergunakan di sekolah-
sekolah dan lembaga pendidikan.  Jenis Sekolah Pada Masa 
Pendidikan Jepang meliputi:
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a. Sekolah Rakyat

    Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu 
macam sekolah untuk sekolah dasar, yaitu yang disebut 
Sekolah Rakyat, terbuka untuk umum dan semua 
golongan penduduk. Lama pendidikannya 6 tahun. 
Sekolah rakyat terdapat di semua kota dan desa atau di 
tempat yang dahulunya ada Sekolah Desa, Sekolah Klas 
Satu, Sekolah Klas Dua.

b. Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama)

    Sebagai kelanjutan dari sekolah Rakyat adalah Shoto 
Chu Gakko atau Sekolah Menengah Pertama. Lama 
pendidikannya 3 tahun. Baru dalam bulan September 
1942, setelah beristirahat kurang lebih 5 bulan, sekolah-
sekolah menengah diperbolehkan dibuka kembali setelah 
diadakan persiapan-persiapan seperlunya.

c. Sekolah Menengah Tinggi

   Sekolah lanjutan umum tingkat atas, yang dibuka 
dengan nama Sekolah Menengah Tinggi (SMT), mula-
mula hanya ada 4 buah untuk seluruh  Indonesia, yaitu: 
Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian 
pada tahun 1943 dibuka dua buah SMT di Bandung dan 
di Surakarta.

   Sekolah ini mempunyai sifat pengajaran umum 
dan ditujukan untuk menyiapkan para pelajar guna 
melanjutkan pada sekolah tinggi. Siswa yang diterima 
pada SMT ialah mereka yang lulus pada ujian penghabisan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri.
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BAB IV
USAHA-USAHA PEMERINTAH 
DALAM MENGEMBANGKAN 

PENDIDIKAN PADA MASA REVOLUSI 
KEMERDEKAAN

Usaha-usaha pemerintah dalam mengembangkan  
pendidikan pada masa  revolusi di tempuh dengan berbagai 
usaha. Dalam mengaktualisasikan hal  tersebut pemerintah 
melakukan usaha baik secara intern maupun ekstern. Adapun 
usaha intern  tersebut meliputi penyediaan kesempatan 
belajar, tenaga pengajar, organisasi pelajar dan mahasiswa, 
kurikulum, sedangkan usaha ekstern berupa upaya menjalin 
hubungan dengan bangsa lain terkait pembiayaan studi yang 
diwujudkan dalam bentuk beasiswa. Untuk memperjelas 
mengenai usaha-usaha tersebut bab ini akan membahas lebih 
lanjut.

A. Penyediaan Kesempatan Belajar 

Setelah kemerdekaan, sistem persekolahan di 
 Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan 
masyarakat.  Di dalam UUD 1945, Bab XIII, Pasal 31, ayat 1 
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d. Sekolah Kejuruan

   Sekolah Kejuruan Menengah yang ada ialah Sekolah 
Pertukangan dan Sekolah Teknik Menengah. Pada zaman 
pendudukan Jepang didirikan Sekolah Pelayaran dan 
Sekolah Pelayaran Tinggi di Cirebon.

e.  Sekolah Guru

   Untuk mendidik para calon guru terdapat tiga 
jenis sekolah, yaitu  Syoto Sihan Gakko (Sekolah Guru 2 
tahun), Guto Suhan Gakko (Sekolah Guru 4 tahun),  dan 
Koto Sihan Gakko ( Sekolah Guru 6 tahun). 

f. Perguruan Tinggi

   Hampir semua perguruan tinggi ditutup, kecuali 
yang masih ada ialah Ika Dai Gakko (Sekolah Kedokteran 
Tinggi) di Jakarta yang dibuka kembali tahun 1943. Juga 
Sekolah Yaku Gakko (Ahli Obat) di Jakarta dan Sekolah 
Shika Gakko (Kedokteran Gigi) di Surabaya. Tahun 1944 
dibuka sekolah Kagyo Dai Gakko (Teknik Tinggi) di 
Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, 
dan pada awal tahun 1945 dibuka Kenkoku Gakko 
(Akademi Pemerintahan) di Jakarta. Perguruan tinggi 
pada masa pendudukan Jepang  benar-benar mundur, 
hal ini dilihat dari segi pencapaian akademis. Meskipun 
demikian, achievement yang paling penting pada sekolah-
sekolah pada waktu itu (1942-1945) adalah nasionalisasi 
bahasa pengantar menjadi bahasa  Indonesia.

Berbeda  dengan zaman sebelumnya, pada zaman 
Jepang terjadi beberapa perubahan besar yaitu pertama, 
seluruh rakyat mendapat pengajaran yang sama. Kedua, 
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sudah menggunakan bahasa  Indonesia sehingga rakyat dapat 
dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan.  
Perubahan-perubahan  tersebut antara lain:

a) Hapusnya dualisme pengajaran

Berbagai-bagai jenis sekolah rendah, yang diselenggarakan 
pada zaman pemerintahan Belanda, dihapuskan 
sama sekali. Habislah riwayat susunan pengajaran 
Belanda yang dualistis itu, yang membedakan dua jenis 
pengajaran, yakni: pengajaran  Barat dan Bumiputera. 
Hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua 
lapisan masyarakat, ialah: “Kokumin Gakko” merupakan 
nama sekolah Rakyat 6 Tahun, yang populer pada waktu 
itu. Sekolah-sekolah Desa masih tetap ada dan namanya 
diganti menjadi Sekolah Pertama.

b) Pemakaian Bahasa  Indonesia 

Bahasa  Indonesia sebagai bahasa resmi maupun sebagai 
bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah telah 
dilaksanakan. Bahasa  Indonesia dianggap sebagai mata 
pelajaran utama dan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran 
wajib. Sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai 
alat untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada 
rakyat, sehingga para pelajar diharuskan menghormati 
adat-kebiasaan Jepang. Pelajaran bahasa daerah diberikan 
pada murid kelas 1 dan kelas 2 sebagai bahasa pengantar, 
sampai murid dapat mengerti bahasa  Indonesia. Pelajaran 
bahasa  Indonesia biasanya mulai diajarkan pada kelas 3. 
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Gigi di Surabaya dan Ekonomi di Makasar.

    Persentasi mahasiswa  Indonesia yang masuk di 
perguruan tinggi pendudukan Belanda tidak tinggi, 
hal ini karena mulai munculnya rasa ketidakpercayaan 
dikalangan mahasiswa dengan janji-janji Belanda. Para 
mahasiswa yang masuk perguruan tinggi tersebut bukan 
karena sebagai kooperator, tetapi karena kedudukan 
mereka sangat terjepit. Meskipun demikian ada juga 
mahasiswa yang menaruh simpati terhadap kaum penjajah 
dengan tujuan tertentu. Setelah masuk ke perguruan 
tinggi tersebut maka secara diam-diam di dirikan ” 
Balai Perguruan Tinggi Republik  Indonesia” dengan 
seluruh sivitas akademikanya yang non-kooperator 
dan asli republikein. Hal tersebut merupakan suatu 
kekuatan perjuangan kemerdekaan Republik  Indonesia 
yang sewaktu-waku dapat menusuk kaum penjajah dari 
dalam.

Adapun sistem persekolahan pada tahun 1945-1950 
dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar VI. Bagan Sistem persekolahan di  Indonesia

Tahun 1945 – 1950
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kemudian dipindahkan ke Klaten dan Sekolah Tinggi 
Teknik di Bandung  dipindahkan ke Yogyakarta. 

   Pendidikan Tinggi Republik terdiri dari : Sekolah 
Teknik Tinggi di Bandung, Balai Perguruan Tinggi 
Gadjah Mada yang didirikan oleh Yayasan Balai 
Perguruan Tinggi Gadjah Mada memiliki Fakultas 
Hukum dan Kesusasteraan di Yogyakarta, Perguruan 
Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Malang, 
Balai Perguruan Tinggi Republik  Indonesia memiliki 
Perguruan Tinggi Kedokteran I di Klaten, Perguruan 
Tinggi Kedokteran II di Solo, Fakultas Pertanian dan 
Farmasi di Klaten, Kementerian Kemakmuran Republik 
 Indonesia memiliki Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan 
di Bogor dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. 

b. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda 
   Kaum penjajah Belanda berusaha pula membuka 
sejumlah perguruan tinggi di daerah-daerah 
pendudukannya yang bertujuan menarik angkatan muda 
atau kader-kader bangsa dari segala lapangan dengan 
janji serta harapan yang muluk-muluk. Atas prakarsa 
pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu 
”universitas darurat” (Nood- Universiteit) yang terdiri 
dari 5 Fakultas. 

   Pada tahun 1947 telah didirikan Universiteit van 
Indonesie di Jakarta yang merupakan gabungan dari 
perguruan-perguruan Tinggi Hukum, Kedokteran, 
Ekonomi, dan Sastra di Jakarta, fakultas Pertanian dan 
Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian diperluas lagi 
dengan perguruan-perguruan tinggi seperti: Kedokteran 

41

4. Isi Pengajaran: 
a.  Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda, dan 

juga untuk  kepentingan perang. Murid-murid seringkali 
diharuskan kerja bakti, misalnya: membersihkan bengkel, 
asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan 
pertahanan dan sebagainya.

b. Untuk melipat gandakan hasil bumi, murid-murid 
diharuskan membuat rabuk kompos atau beramai-
ramai membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu 
belajar digunakan untuk menanami halaman sekolah 
dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jarak.

c.  Latihan-latihan jasmani berupa latihan-latihan 
kemiliteran dan mengisi aktivitas-aktivitas murid-murid 
sehari-hari. Agar sesuatu berjalan lancar, di tiap-tiap 
sekolah dibentuk barisan-barisan murid. Barisan murid-
murid SD disebut Seinen-tai, sedang barisan murid-
murid sekolah lanjutan disebut Gakuto-tai.

d. Untuk menanamkan semangat Jepang, tiap-tiap hari 
murid-murid harus mengucapkan sumpah pelajar dalam 
bahasa Jepang. Mereka harus menguasai bahasa dan 
nyanyian Jepang. Untuk ini sering diadakan perlombaan-
perlombaan. Tiap-tiap pagi diadakan upacara, dengan 
menyembah bendera Jepang dan menghormat ke istana  
Tokyo.

e.  Agar bahasa Jepang lebih popular, diadakan ujian 
bahasa Jepang untuk para guru dan pegawai-pegawai, 
yang dibagi atas 5 tingkat. Pemilik ijazah ini mendapat 
tambahan upah.
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5.  Kesempatan Belajar
Dengan disederhanakan sistem pendidikan dan 

persekolahan  di zaman pendudukan Jepang maka 
kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan 
penduduk di  Indonesia. Jalur-jalur sekolah dan pendidikan 
menurut penggolongan keturunan bangsa ataupun sosial 
sudah dihapus  Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan 
militer Jepang pendidikan tingkat sekolah dasar dijadikan 
satu macam saja yakni sekolah dasar 6 tahun.  Meskipun 
sebenarnya Jepang mengadakan penyeragaman tersebut 
adalah hanya untuk memudahkan pengawasan sekolah-
sekolah rendah tersebut, baik dalam  isi maupun dalam 
hal penyelenggaraannya. Ternyata di kemudian hari 
penyeragaman tersebut menguntungkan bagi  Indonesia, 
terutama bila dilihat dari segi pendidikan itu sendiri yaitu 
menghapuskan diskriminasi.  

Kesempatan semakin terbuka lebar bagi rakyat 
 Indonesia umtuk mengenyam pendidikan karena pada zaman 
Jepang mulai dibuka kembali sekolah-sekolah pemerintah 
bekas pemerintah Belanda, serta diijinkan pula dibukanya 
kembali sekolah swasta atau yayasan.  Misalnya: sekolah 
agama Islam, sekolah Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah. 
Mengenai pembukaan sekolah-sekolah swasta baru, 
pemerintah militer Jepang memberikan kesempatan kepada 
perkumpulan-perkumpulan untuk membuka sekolah-sekolah 
kepada golongan minoritas misalnya: kepada perkumpulan 
Chung Hua Chiao Thung diijinkan membuka sekolah bagi 
penampungan anak-anak turunan golongan Cina. 
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Sekolah Teknik Pertama (STP) dalam jurusan: Bangunan 
Sipil, Mesin, Listrik, dan Mencetak.

2)  Ijazah B I Teknik Kursus Guru Sekolah Teknik (KGST) 
guna mengajar dengan wewenang penuh pada Sekolah 
Teknik (ST)/ Sekolah Teknik Menengah (STM) klas 1 
dalam jurusan: Bangunan Sipil, Bangunan Gedung-
gedung, dan Mesin Listrik.

3) Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang 
penuh pada Sekolah Teknik Menengah (STM) dalam 
Jurusan Bangunan Sipil, Bangunan Gedung, Mesin dan 
Listrik.

6.  Pendidikan Tinggi 
a. Pendidikan Tinggi Republik:

   Perkembangan pendidikan tinggi sesudah Proklamasi 
sangat menakjubkan  kendati mengalami berbagai 
tantangan yang luar biasa, namun dalam bidang ini justru 
memperoleh kemajuan pesat. Ika Daigaku di Jakarta ( 
daerah Pendudukan Belanda) dilanjutkan dan diperluas 
menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran. Pada bulan 
November 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum 
serta Sastra dan Filsafat. Setelah aksi militer I (1947) 
kedua lembaga  pendidikan tinggi terakhir ini ditutup 
oleh penguasa Belanda  sehingga secara resmi sudah 
tidak ada lagi. Tetapi kuliah-kuliah masih dilanjutkan 
di rumah-rumah dosen sehingga merupakan semacam 
kuliah ”privat”. Sebelum aksi militer I di Malang terdapat 
pula lembaga pendidikan tinggi Republik. Demikian pula 
terdapat sekolah tinggi kedokteran hewan di Bogor yang 
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pada Sekolah Teknik Pertama meliputi: Kayu, Batu, 
Perabot Rumah, Anyaman, Besi, Listrik, Mobil, Keramik, 
Cetak, Tenun, Kulit, Motor, Ukur Tanah dan Cor.

c.  Sekolah Teknik (ST)

  Sekolah teknik bertujuan mendidik tenaga-tenaga 
pengawas pembangunan. Lama pendidikan dua tahun. 
Siswanya adalah mereka yang telah berijazah Sekolah 
Teknik Pertama (STP). Adapun jurusan pada Sekolah 
Teknik meliputi: Bangunan Gedung, Bangunan Air dan 
Jalan, Bangunan Mesin, Bangunan Listrik, Bangunan 
Radio, Bangunan Kapal, Percetakan, dan Pertambangan. 

d. Sekolah Teknik Menengah (STM)

   STM bertujuan mendidik tenaga-tenaga ahli teknik 
dan pejabat-pejabat teknik menengah. Siswanya adalah 
mereka yang telah berijazah Sekolah Teknik (ST). Mata 
pelajaran yang diberikan bersifat praktis dan teoritis. Lama 
pendidikan empat tahun . Adapun jurusan-jurusan pada 
sekolah Sekolah Teknik Menengah meliputi: Bangunan 
Gedung, Bangunan Sipil, Bangunan Kapal, Bangunan 
Mesin, Bangunan listrik, Bangunan mesin kapal,  kimia, 
dan  Pesawat Terbang.

e.  Pendidikan Guru untuk sekolah-sekolah Teknik

   Dalam rangka  memenuhi keperluan guru-guru 
sekolah Teknik, dibuka sekolah/ kursus-kursus untuk 
mendidik guru yang menghasilkan:

1) Ijazah A Teknik Kursus Guru Sekolah Teknik Pertama 
(KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada 
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BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

PADA MASA REVOLUSI
 

KEMERDEKAAN 

Pelaksanaan pendidikan pada masa  revolusi 
kemerdekaan dipengaruhi  oleh situasi politik yang tidak 
baik pada waktu itu. Kondisi politik tersebut berpengaruh 
langsung terhadap situasi pendidikan maupun perubahan 
sistem pendidikan dari masa sebelumnya. Adapun sistem 
persekolahan yang mengalami perubahan tersebut meliputi 
landasan idiil, tujuan pendidikan, susunan persekolahan dan 
kurikulum. Untuk memperjelas mengenai situasi pendidikan 
pada masa  revolusi kemerdekaan dan sistem pendidikannya  
akan dibahas pada bab berikut. 

A. Situasi Pendidikan

Keprihatinan  pemerintah terhadap pendidikan mulai  
dirasakan setelah kemerdekaan, maka  pada tanggal 1 Maret 
1946, menteri Suwandi dengan keputusan  No. 104/Bhg-0/ 
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1946  telah membentuk suatu Panitia Penyelidik Pengajaran 
yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dan sekretarisnya 
Soegarda Purbakawatja bermaksud untuk mengatur sekolah-
sekolah. Panitia itu selanjutnya menyelenggarakan pertemuan 
dan rapat-rapat yang akhirnya telah menghasilkan Pengaturan 
Pendidikan dan Pengajaran mulai dari sekolah taman kanak-
kanak sampai perguruan tinggi, dari pendidikan untuk 
anak desa sampai kota dan pendidikan umum kejuruan. Di 
samping itu telah dipikirkan tentang usaha kewajiban belajar 
sebagai usaha menanggulangi banyaknya buta huruf.  

Para pengamat pendidikan pada waktu itu 
mengemukakan, bahwa buta huruf hanya akan berhasil 
diatasi bila ada rencana yang terkoordinasi oleh Pemerintah. 
Rencana koordinasi yang dimaksud yaitu kerjasama 
antara Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial. Pada awal 
kemerdekaan jumlah penduduk di Jawa yang berusia 16 - 25 
tahun ada 8 juta jiwa. Dari jumlah ini 70% masih buta huruf. 
Hal ini berarti, bahwa penduduk yang buta huruf di Jawa 
jumlahnya antara 5 dan 6 juta jiwa. Tugas untuk mengatasi 
ini dapat dilaksanakan, bila ada kerjasama dengan seluruh 
masyarakat, untuk itu diadakan pendidikan para guru dalam 
usaha mengurangi buta huruf. 

Meletusnya  agresi militer Belanda pada bulan Juli 
1947 dan kemudian menyerbu daerah Republik  Indonesia, 
keadaan sekolah menjadi berantakan. Sementara itu 
hasil rapat Panitia Penyelidik Pengajaran belum sempat 
dilaksanakan, bahkan pelajar yang berusia 14 tahun ke 
atas meninggalkan bangku sekolah untuk ikut serta dalam 
perjuangan dan menggabungkan diri dengan kawan-
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Sekolah Dagang tersebut dilaksanakan oleh Inspektur 
Sekolah Dagang.

 b. Pendidikan kewanitaan

   Sesudah kemerdekaan pemerintah membuka Sekolah 
Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 Sekolah 
Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang lama pelajarannya 
empat tahun setelah SMP atau SKP. 

5. Pendidikan Teknik
Keadaan Sekolah Teknik pada waktu itu tidak teratur 

karena pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara 
dan sekolah tersebut kadang-kadang dipakai juga sebagai 
pabrik senjata. Sekolah Teknik di Solo misalnya, dikerahkan 
untuk membuat senjata. Adapun sekolah-sekolah teknik yang 
ada pada masa itu ialah: Kursus Kerajinan Negeri (KKN), 
Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah 
Teknik Menengah (STM), dan Pendidikan Guru untuk 
Sekolah-sekolah Teknik (PGST).

a. Kursus Kerajian Negeri (KKN)

   Sekolah atau kursus ini lamanya satu tahun dan 
merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR 
enam tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan: Kayu, 
Besi, Sepeda, Anyaman, Perabot Rumah, Las, dan Batu.

b. Sekolah Teknik Pertama (STP)

   STP bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang 
terampil, tetapi disertai pengetahuan teori. Lama 
pendidikan dua tahun. Siswanya adalah mereka yang 
telah berijazah Sekolah Rakyat (SR). Adapun jurusan 
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Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Cirebon. 
SMT diluar Jawa berada dibawah pengawasan pemerintah 
daerah, berhubung sulitnya perhubungan dengan pusat. 
SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP 
dan setelah lulus dapat melanjutkan keperguruan tinggi. 
Mengenai rancana pelajaran belum jelas dan yang 
diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besarnya 
saja, karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan 
dengan keadaan jaman yang masih belum stabil. 
Demikian rencana pelajaran yang berlaku yaitu, pertama 
yang isinya memenuhi kebutuhan nasional, kedua bahasa 
pengantarnya ialah bahasa  Indonesia, dan ketiga agar 
mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. 
Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing 
sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah 
tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut. Dapat 
dimaklumi apabila bobot ujian penghabisan negara yang 
pertama kalinya diadakan masih sangat minim, karena 
pelajaran pun bersifat sangat darurat.

4. Pendidikan kejuruan.
Pendidikan kejuruan  yang dimaksud disini adalah 

pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan.

 a. Pendidikan ekonomi

   Pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat 
membuka Sekolah Dagang yang lama pendidikannya 
tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Sekolah Dagang 
ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
administrasi atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan 
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kawannya di pedalaman.

Suatu hal yang sangat menarik perhatian yaitu tentang 
semangat besar yang tetap terpelihara pada para pelajar 
yang berada di daerah pedalaman karena enggan untuk 
tetap tinggal di daerah pendudukan Belanda. Mereka ini 
tetap berupaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam 
keadaan yang sangat darurat. Mereka pada umumnya 
dihadapkan pada berbagai kesulitan seperti  usaha mencari 
dan menjumpai para pendidik, buku-buku dan bacaan-
bacaan yang diperlukan ataupun tempat belajar yang tak 
aman dan mungkin terganggu musuh. Hal-hal inilah yang 
mengakibatkan semakin rapuhnya semangat mereka untuk 
dapat bertahan diri di pedalaman sehingga banyak di antara 
mereka yang kembali ke kota dengan dalih kembali ke bangku 
sekolah, kendati harus berada di ujung bayonet Belanda atau 
karena bahaya senantiasa mengancam mereka.

Perkembangan yang pesat di dalam dunia pendidikan 
dapat dilihat dari semakin meningkatnya semangat rakyat 
untuk memasuki berbagai sekolah baik untuk pendidikan 
rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi. Meskipun 
situasi tanah air masih diliputi suasana perang tetapi 
perluasan sekolah berlangsung terus kendati  harus melalui 
swadaya masyarakat berhubung sulitnya hubungan antara 
pusat dengan daerah. 

Untuk menampung  hasrat keinginan belajar yang 
semakin meningkat tersebut,  mereka seringkali menggunakan 
bangunan sekolah yang ada sampai dua atau tiga kali sehari 
atau bila tidak ada bangunan sekolah yang mencukupi 
terkadang menggunakan bangunan sederhana atau gedung 
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seadanya. Pada waktu itu para pengajar melakukan tugasnya 
sering melampui batas waktu dari masanya dan bekerja siang 
malam. Dalam suasana yang seperti itu banyak juga para 
petugas yang diluar bidang pendidikan yang dengan sukarela 
mengisi kekurangan pengajar.

B.  Landasan Idiil  

Setelah proklamasi kemerdekaan  Indonesia tanggal 
17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya 
terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam 
bidang pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
bidang pendidikan merupakan perubahan-perubahan yang 
bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang 
pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu Bangsa dan 
Negara Merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan 
cita-cita Bangsa  Indonesia yang merdeka, maka bidang 
pendidikan mengalami perubahan salah satunya  dalam 
landasan idiilnya. 

Selain rencana usaha pendidikan atau pengajaran 
dan Instruksi Umum dari Menteri PP dan K yang pertama, 
maka pemerintah dan rakyat mempergunakan juga Undang-
Undang Dasar (UUD) tahun 1945 sebagai pedoman di 
lapangan pendidikan. Pasal yang dijadikan pegangan dalam 
menyelenggarakan sistem pendidikan baru di  Indonesia 
yaitu pasal 31 mengenai penyelenggaraan pendidikan 
atau pengajaran  bagi rakyat, yang merupakan kewajiban 
pemerintah, pasal 31 menetapkan hal-hal sebagai berikut : 
(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran, 
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
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c.  Sekolah Guru A (SGA)

   Adanya anggapan bahwa pendidikan guru empat  
tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf 
pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi 
pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Di samping itu dapat 
pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. 
Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya 
dengan mata pelajaran yang diberikan SGB, hanya 
penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam 

3. Pendidikan Umum
Ada dua jenis pendidikan umum yaitu Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi 
(SMT).

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

   Sama seperti halnya pada zaman Jepang, Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) mempergunakan rencana 
pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya 
surat putusan menteri PPK tahun 1946, maka diadakan 
pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas 
IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit 
Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, tetapi lebih banyak diberikan 
pelajaran bahasa dan praktek Administrasi. Dibagian B 
sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. 

b. Sekolah Menengah Tinggi (SMT)

   Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 
(PPK) hanya mengurus langsung SMT yang ada di Jawa 
terutama yang ada dikota-kota seperti : Jakarta, Bandung, 
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pelajaran berhitung (kelas IV, V, VI). 

2. Pendidikan guru
Dalam periode antara tahun 1945-1950 kita mengenal 

tiga jenis pendidikan guru, yaitu: Sekolah Guru B (SGB), 
Sekolah Guru C (SGC), dan Sekolah Guru A (SGA).

 a. Sekolah Guru B (SGB) 

   Lama pendidikan Sekolah Guru B empat tahun dan 
dimaksudkan sebagai pendidikan guru untuk Sekolah 
rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang 
lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang 
diberikan adalah pengetahuan yang bersifat umum untuk 
dikelas I, II, dan III, sedangkan pendidikan keguruan 
baru diberikan di kelas IV. Di kelas IV tersebut dapat juga 
diterima tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
SPG dipimpin oleh kepala sekolah yang membawai 
sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak 
tetap karena sangat kekurangan guru tetap. Adapun 
sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, 
pertama ditempuh dikelas II, dan ujian kedua dikelas IV.

b. Sekolah Guru C (SGC)

  Mengingat kebutuhan guru SR yang mendesak, maka 
terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam 
tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan 
tersebut didirikanlah Sekolah Guru untuk dua tahun 
setelah SR dan dikenal dengan sebutan SGC, tetapi 
karena dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup 
kembali dan dijadikan SGB. 
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sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-
Undang. 

Dasar dan falsafah Pancasila merupakan landasan idiil 
pendidikan di  Indonesia. Walaupun dalam periode 1945-
1950, negara mengalami beberapa kali perubahan UUD, 
tetapi dasar dan falsafah negara tidak mengalami perubahan. 
Oleh karena itulah Pancasila tetap dijadikan landasan idiil 
pendidikan di  Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1945 
Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian  
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, supaya selekas 
mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan 
pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok 
usaha dan pengajaran baru.

C. Tujuan Pendidikan

 Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk 
mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan 
tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan 
kata lain, tujuan pendidikan pada masa tersebut penekannya 
pada penanaman semangat   patriotisme. Penanaman semangat 
  patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan 
situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa  Indonesia sedang 
mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu pemerintah 
kolonialis Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali 
negara  Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa 
semangat   patriotisme sangat ditekankan oleh pemerintah 
sebagai tujuan nasional pendidikan di  Indonesia. Maka 
dengan semangat itu, kemerdekaan dapat dipertahankan dan 
diisi. 
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Pada bulan Desember 1949, Republik  Indonesia 
mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang 
Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Sementara Republik 
 Indonesia Serikat. Walaupun demikian, landasan idiil 
pendidikan tetap tidak mengalami perubahan, tetapi tujuan 
pendidikan mengalami perubahan. Pada tanggal 5 April 1950 
diundangkan Undang-Undang- Undang  No. 4 tahun 1950 
mengenai Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah 
oleh Presiden Republik  Indonesia dan menteri Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan yaitu S. Mangunsarkoro. Dalam 
Undang-undang No 4/ 1950 bab II, Pasal 3, tujuan pendidikan 
nasional  Indonesia adalah membentuk manusia susila yang 
cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung 
jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

Sebagai negara yang sudah merdeka dan menganut 
sistem demokrasi, maka tujuan pendidikannya pun 
menghendaki agar sistem pendidikan menghasilkan 
warganegara-warganegara yang bersifat demokratis pula. 
Ini berarti bahwa setiap sistem persekolahan pada waktu itu 
harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat 
demokratis pada anak-anak didiknya. 

 Tujuan pendidikan pada zaman kemerdekaan dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar V.  Tujuan pendidikan pada tahun 1945

D.  Susunan Persekolahan dan Kurikulum

Adapun susunan persekolahan serta kurikulum, yang 
berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut: (lihat 
bagan halaman 51)

1. Pendidikan Rendah
Pendidikan rendah adalah sekolah dasar yang sejak 

awal kemerdekaan yaitu pada awal tahun ajaran 1946-1947 
disebut Sekolah Rakyat (SR). Lama pendidikan yang semula 
tiga tahun menjadi enam tahun. Maksud pendirian SR ialah 
disamping meringankan taraf pendidikan pada jaman sebelum 
kemerdekaan, juga agar dapat menampung hasrat yang besar 
dari mereka yang hendak bersekolah. Hal ini  mengingat 
kurikulum yang diatur sesuai aturan menteri Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) tanggal 19 November 
1946 no.1153/Bhg.A.,yang menetapkan daftar pelajaran SR. 
Dalam daftar tersebut yang  ditekankan adalah pelajaran 
“bahasa dan berhitung”,  hal ini dapat dilihat bahwa dari 38 
jam seminggu, delapan  jam adalah untuk bahasa  Indonesia, 
empat jam untuk bahasa daerah, dan tujuh  jam untuk mata 


