
Lampiran  

LEMBAR KENDALI PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 
no Fokus penelitian Teknik 

pengumpulan 

data 

Iindikator Uraian Sumber 

1 Historiografi 

pendidikan barat 

pada masa Kolonial 

Hindia-Belanda   

Studi pustaka 

 

1.Latar belakang 

Belanda 

mendirikan 

sekolah di 

Indonesia 

 

 

 

 

2.sistem  

   pendidikan, 

tingkat dan jenis 

sekolah  yang 

didirikan Belanda 

 

 

 

3.Perkembangan  

suatu sistem 

pendidikan di 

Indonesia 

1.Pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan 

di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka 

yaitu menghasilkan tenaga yang murah dan 

terampil guna ditempatkan di perkebunan-

perkebunan kolonial dan perusahaan-perusahaan 

asing lainnya,  sebagai pekerja kelas dua atau buruh 

dengan harga murah 

 

 

2.sekolah-sekolah untuk anak Indonesia: sekolah 

kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa 

(Volksschool), europese lagere school, holland 

chinese school, hollands inlands school, meer 

uitgebreid lager onderwijs, hogere burgerschool, 

algemene middelbare school,  pendidikian tinggi 

 

 

3.pada tahun 1909 dibentuk indische universitersts 

vereniging yaitu suatu badan yang 

memperjuangkan didirikannya universitas di 

Indonesia, tahun 1920 secara resmi dibuka 

perguruan tinggi di Indonesia 

Buku  buku sejarah 

pendidikan 

Indonesia, buku-

buku sejarah 

pendidikan barat 



2 Nilai-nilai  

kecakapan sosial 

yang ada dalam 

kisah sejarah 

pendidikan barat 

pada masa kolonial 

Hindia Belanda 

wawancara Penerapan  nilai-

nilai tanggung 

jawab, memiliki 

rasa ingin tahu, 

memiliki semangat 

kebangsaan, 

memiliki rasa cinta 

terhadap tanah air, 

tumbuhnya 

ketekunan diri, 

memiliki semangat 

pantang menyerah,  

memiliki sikap 

patriotisme, 

memiliki sikap 

kerja keras 

 

 

 

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 

UU RI No 2 Tahun 1989 bab II pasal 4 yaitu; 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuh nya yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan 

 

 

Pembelajaran yang diramu dalam kurikulum  2007, 

harus memiliki peran penting dalam menyiapkan 

peserta didik mengembangkan nilai-nilai kerja keras,  

hemat, jujur, disiplin, rasa ingin maju, patriotism, 

nasionalisme dll sesuai dengan  

tujuan pembelajaran  IPS adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

kehidupan masyarakat 

 

 

 

Analisis kritis, 

kajian pustaka 

Triangulasi ahli 

sejarah, guru-guru 

MGMP IPS 



3 Implikasi   terhadap 

Pembelajaran IPS di 

MTS 

wawancara Indikator mutu 

MTS sejalan 

dengan pandangan 

terkini tentang 

keberhasilan 

seseorang dalam 

mengarungi 

kehidupan , tidak 

hanya ditentukan 

aspek akademis 

saja, tetapi 

terutama terkait 

dengan aspek-

aspek kecakapan 

hidup (life skill) 

 

Life skill itu mencakup aspek kecakapan sosial 

(social skill), kecakaan sosial antara lain mencakup 

nilai-nilai sikap sopan santun, ketrampilan 

berkomunikasi, tenggang rasa, tanggung jawab, kerja 

keras, cinta tanah air, semangat kebangsaan, 

nasionalisme, dll. Oleh karena itu ketrampilan atau 

kecakapan sosial harus diintegrasikan dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari 

 

Kecakapan sosial merupakan orientasi pendidikan 

yang mensinergikan mata pelajaran menjadi 

kecakapann hidup yang diperlukan seseorang, 

dimanapun seseorang itu berada, untuk 

meningkatkan mutu hidupnya. 

Analisis kritis, 

triangulasi, kajian 

pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  7 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AHLI SEJARAH 

 

1. Identitas informan 

1. Nama                        : M.Basri,S.pd.M.pd 

2. NIP                           : 197311202005011001 

3. Jenis kelamin            : Laki-laki 

4. Umur                         : 37 Tahun 

5. Status                        : Dosen FKIP UNILA 

6. Tanggal wawancara  : 13 April 2011 

  

2. Status pekerjaan 

1. Apakah status pekerjaan bapak pada instansi ini? 

Jawab: dosen IPS sejarah FKIP Universitas Lampung 

2. Apa sebabnya bapak memilih pekerjaan sebagai seorang pendidik? 

Jawab: Bertanggung jawab terhadap penerus bangsa 

3. Sudah berapa lama bapak bekerja pada instansi ini? 

Jawab: sudah 6 Tahun 

 



4. Hambatan apa yang bapak rasakan sangat berat dalam menjalankan pekerjaan ini? 

Jawab: perubahan prilaku akibat globalisasi 

5. Apakah pernah terlintas dalam pikiran bapak untuk pindah  

      Ke pekerjaan lain? 

      Jawab: Tidak 

6. Apakah yang mendorong bapak untuk tetap bekerja sebagai seorang pendidik? 

Jawab: tanggung jawab  generasi bangsa 

7. Dapatkah bapak menjelaskan usaha pengembangan kelangsungan pendidikan sejarah ini? 

Jawab: sejarah sebagai rajutan pengalaman kolektif bangsa Indonesia harus merupakan unsure yang amat essensial untuk 

membangun dan menyempurnakan identitas nasional suatu bangsa 

8. Nilai-nilai apa yang bapak pedomani  selama bekerja sebagai pendidik? 

Jawab: banyak sekali terutama nilai kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, bekerja keras, pantang menyerah, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, ketekunan, semangat membangun, patriotik, dan  lain-lain 

  



3. Nilai-nilai kecakapan sosial dalam sejarah pendidikan barat masa Hindia-Belanda 

1. Adakah nilai tanggung jawab pada materi ini? 

                  Jawab: Timbulnya kesadaran masyarakat bumiputera untuk bersekolah dikalangan bangsa Indonesia yang menjelma dalam 

bentuk sekolah partikelir, sekolah swasta yang dicap orang Belanda sebagai sekolah liar (wilde scholen), seperti taman 

siswa yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip nasional dan muhammadiah yang berdasarkan ajaran Islam. 

Pemerintah Belanda tidak mampu menghalangi pertumbuhan sekolah-sekolah liar, pemerintah tidak dapat mengontrol 

produksi orang berpendidikan barat. 

 

2. Adakah nilai rasa ingin tahu pada materi ini? 

                   Jawab: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,    

rasa ingin tahu yang membuat manusia bertahan hidup. Dari rasa ini yang membuat manusia mencoba dari apa yang 

dilihatnya dan didengarnya dari guru-guru yang didatangkan dari Nederland 

                               ELS (Europese lagere school) yang berbahasa Belanda  mendorong keinginan  rakyat bumiputera yang menginginkan 

agar  memperoleh pendidikan yang sama dengan anak Belanda. 

 



 

3. Adakah nilai semangat kebangsaan pada materi ini? 

                  Jawab: Penyelenggaraan pendidikan barat  memiliki nilai positif  karena penyelenggaraan pendidikan barat oleh Belanda 

mempunyai andil   melahirkan golongan  terpelajar yang kelak tumbuh menjadi kaum elite nasional. Dengan ilmunya, mereka 

mencari ide dan pemikiran baru untuk berusaha mengubah pandangan yang bersifat kedaerahan yang menghambat cita-cita 

nasionalisme Indonesia, 

                   Oleh karena itu sebagai generasi muda harus mampu  berpikir, bertindak dan berwawasan dengan menempatkan kepentingan 

bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan  

 

4. Adakah nilai cinta tanah air pada materi ini? 

                  Jawab: ada, Pemberian kesempatan kepada anak-anak bumiputera untuk mengikuti sekolah-sekolah dasar dan menengah di 

Hindia-Belanda, dan bahkan ada diantara mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda, telah melahirkan 

kaum intelektual minoritas yang membahayakan kedudukan Belanda. Peserta didik sekarang harus mampu menjadi kaum 

cendekiawan yang merupakan harapan bangsa yang memiliki pendidikan, pandangan, sikap serta orientasi dalam lingkungan 

masyarakatnya, peserta didik harus  memiliki paham nasionalis dan demokrasi. 



5. Adakah nilai ketekunan pada materi ini? 

                  Jawab: Ada, Upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah, walau ada rintangan yang 

menghadang. Guru-guru Belanda mengakui kemampuan anak-anak Indonesia dalam segala mata pelajaran, sekalipun semua 

mata pelajaran diselenggarakan dalam bahasa Belanda 

 

6. Adakah nilai pantang menyerah pada materi ini? 

                  Jawab:  Pembentukan sifat pribadi pantang menyerah dan tangguh adalah berawal dari sifat optimisme yang menyelimuti pola 

pikir peserta didik dan selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Untuk menjadi pribadi pantang menyerah 

dan tangguh maka dalam diri  peserta didik harus tertanam sikap optimis, berpikir positif, dan percaya diri, dengan ini langkah  

akan menjadi tegar menghadapi setiap cobaan dan menantap masa depan dengan keyakinan 

                   Mengevaluasi pendidikan yang diberikan Belanda seperti Kurikulum HIS seperti yang tercantum dalam statute 1914 nomor 764  

meliputi semua mata pelajaran ELS seperti Bahasa Belanda, sejarah umum atau sejarah dunia, ilmu bumi. Ilmu alam, dasar-

dasar bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Jerman, matematika, pertanian, menggambar, pendidikan jasmani, pekerjaan 

tangan dan menjahit bagi wanita dengan penambahan membaca dan menulis menggunakan bahasa daerah dalam aksara latin 

dan bahasa melayu dalam tulisan Arab dan Latin. 



                   Pelaksanaan pendidikan yang tidak demokratis, control sentral yang ketat, keketatan universitas Belanda dan usaha yang sering 

dijalankan pemerintah untuk memperlambat perkembangan pendidikan, tetapi melalui pendidikan yang semula terbatas pada 

pendidikan rendah kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak anak Indonesia melalui pendidikan menengah dapat 

mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan yang sulit dan sempit 

 

7. Adakah nilai patriot pada materi ini? 

jawab: Ada, Pendidikan yang diberikan oleh Belanda melahirkan perlawanan terhadap Belanda yang dibentuk oleh organisasi 

barat dan dibawah pimpinan orang yang berpendidikan barat. Sekolah-sekolah yang pada dasarnya didirikan demi kepentingan 

pemerintah dan perusahaan Belanda dipandang oleh rakyat sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Elite intelektual lambat laun 

menyampingklan elite tradisional feodal. Perkembangan politik tidak mungkin tanpa pemimpin yang berpendidikan tinggi. 

Pendidikan yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia 

 

8. Adakah nilai kerja keras pada materi ini? 

                  Jawab: Ada, Belanda selalu berusaha untuk menekan perkembangan pendidikan rakyat Indonesia dengan menyajikan pedidikan 

yang paling sederhana dengan biaya serendah-rendahnya untuk kepentingan mereka sendiri yang memerlukan tenaga yang 



terdidik. Memaksa mereka mengembangkan pendidikan  secara vertikal yang akhirnya melahirkan lembaga pemdidikan tinggi 

di Indonesia. Dengan pendidikan pola barat  melahirkan golongan terpelajar, menumbuhkan cara berpikir kritis, kemudian dari 

mereka yang berpikir maju lahirlah pejuang kemerdekaan Indonesia, mereka dengan bekerja keras dan iklas berkorban untuk 

kepentingan kemerdekaan, mereka menjadi pelopor pendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Hal tersebut merupakan 

contoh betapa Pembelajaran sejarah pendidikan barat dapat difungsionalisasikan sebagai obyek didaktik, terutama untuk 

menopang pendidikan nasional, pendidikan nilai kecakapan sosial  agar kesadaran sebagai bangsa Indonesia dapat dirajut 

kembali   sehingga kesadaran kebhinekaan tunggal ika dapat menjadi bingkai emas bagi seluruh bangsa Indonesia. 

Hidup didunia hanya sekali karenanya  harus menjadikan hidup yang sekali itu  bermakna didunia dan  bisa menjadi bekal 

diakhirat kelak. Hidup yang bermakna harus diisi dengan kerja keras. Tanpa kerja keras tidak mungkin seseorang bisa sukses 

 

4. Implikasi nilai-nilai kecakapan sosial terhadap pembelajaran IPS 

 

1. Menurut bapak apakah nilai-nilai kecakapan sosial sangat penting dengan perkembangan zaman sekarang? 

Jawab: Pembelajaran IPS harus mampu meletakkan nilai-nilai kecakapan sosial bagi peserta didik, Pembelajaran IPS dalam 

historiografi pendidikan barat masa  Hindia Belanda sangat menekankan pada nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, demokrasi, 



rasa ingin tahu, bekerja keras, patriotik, cinta tanah air, keinginan untuk maju, pantang menyerah, bekerja sama, menekankan 

pada kesamaan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah sama, tenggang rasa atau tepaselira bahwa manusia harus dapat 

menghargai orang lain, peserta didik harus bisa menghargai perbedaan sikap, perbedaan etnis, menghargai tindakan orang lain 

yang berbeda dengannya, peserta didik dapat memiliki nilai yaitu semangat kebangsaan, bagaimana peserta didik dapat 

berpikir, bertindak dan berwawasan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya, peserta didik juga diharapkan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, bagaimana sikap dan tindakan yang  selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dari sesuatu yang dipelajarinya, apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, 

peserta didik juga dituntut untuk memiliki cinta kedamaian bagaimana sikap dan perilaku dan tindakannya akan menyebabkan 

orang lain merasa senang, dan peserta didik juga dituntut memiliki sikap tanggung jawab yaitu agar mereka mampu 

melaksanakan tugas yang diembankan kepada dirinya dan dapat mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, peserta 

didik juga diharapkan memiliki sikap pantang menyerah. 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AHLI SEJARAH 

 

1. Identitas informan 

1. Nama                       : Drs. Maskun, M.H 

2. NIP                          : 195912281985031005 

3. Jenis kelamin           : Laki-laki 

4. Umur                        : 51 Tahun 

5. Status                       : Dosen FKIP UNILA 

6. Tanggal wawancara: 15 April 2011 

 

2. Status pekerjaan 

1. Apakah status pekerjaan bapak pada instansi ini? 

      Jawab: dosen IPS sejarah FKIP Universitas Lampung 

2. Apa sebabnya bapak memilih pekerjaan sebagai seorang pendidik? 

      Jawab: Mengembangkan kemampuan pribadi, kemampuan peserta  didik agar menjadi manusia yang berakhlak, berilmu, 

dan bertanggungjawab terhadap pribadi dan masyarakat 

3. Sudah berapa lama bapak bekerja pada instansi ini? 

Jawab:  sudah 26 Tahun 



4. Apakah pernah terlintas dalam pikiran bapak untuk pindah ke pekerjaan lain? 

             Jawab: Tidak 

5. Apakah yang mendorong bapak untuk tetap bekerja sebagai seorang pendidik? 

      Jawab: tanggung jawab moral 

6. Dapatkah bapak menjelaskan usaha pengembangan kelangsungan pendidikan sejarah ini? 

      Jawab: kita harus terus belajar dan belajar, belajar dari sejarah     sehingga kita dapat bijaksana dalam bersikap, karena 

sejarah adalah guru kehidupan 

7. Nilai-nilai kecakapan sosial apasaja yang bapak pedomani selama bekerja sebagai pendidik? 

Jawab: banyak sekali terutama, nilai kejujuran, nilai kepemimpinan, nilai tanggung jawab, bekerja keras, pantang menyerah, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ketekunan, semangat membangun, patriotik, dan lain-lain 

3. Nilai-nilai kecakapan sosial dalam sejarah pendidikan barat masa Hindia-Belanda 

1. Adakah nilai tanggung jawab pada materi ini? 

 Jawab: Ada yaitu pada keinginan  yang tinggi untuk bersekolah dikalangan masyarakat bumiputera,  hal tersebut harus 

memacu semangat tangggung jawab  generasi sekarang , karena tanggung jawab untuk terus maju merupakan kesadaran 



manusia sebagai seorang  akan tingkah laku dan perbuatannya. Nilai tanggung jawab juga terlihat ketika  sekolah HIS yang 

semula diperuntukkan untuk anak-anak elite, tetapi kemudian banyak dimasuki oleh anak-anak golongan rendah. Dari 

sinilah lahir elite-elite intelektual, dan pendidikan barat tidak menghalangi seseorang menjadi nasionalis yang  bertanggung 

jawab untuk kemerdekaan bangsanya. 

        

2. Adakah nilai rasa ingin tahu pada materi ini? 

Jawab: Ada yaitu pada  sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu  

yang dipelajarinya,  rasa ingin tahu yang membuat manusia bertahan hidup. Dari rasa ingin tahu harus membuat peserta 

didik saat ini mampu mencoba dari apa yang dilihatnya dan didengarnya dari guru-guru  IPS demi kemajuan  

 

3. Adakah nilai semangat kebangsaan  pada materi ini? 

                          Jawab: Ada yaitu ketika kalangan cendekiawan  (elit nasional) berusaha mengubah pandangan yang bersifat kedaerahan 

menuju nasionalisme Indonesia, Peseta didik memahami  bahwa tanpa perluasan pengajaran, tanpa adanya nilai-nilai 

kecakapan sosial bangsa Indonesia akan ketinggalan dalam beberapa aspek kehidupan, 



                        Oleh karena itu peserta didik harus mampu  berpikir, bertindak dan berwawasan dengan menempatkan kepentingan bangsa 

diatas kepentingan pribadi dan golongan  

 

4. Adakah nilai cinta tanah air pada materi ini? 

                  Jawab: ada, yaitu pada kesempatan yang diperoleh anak-anak bumiputera untuk mengikuti sekolah-sekolah dasar dan 

menengah di Hindia-Belanda, dan bahkan ada diantara mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda, telah 

melahirkan kaum  intelektual minoritas yang membahayakan kedudukan Belanda. Peserta didik sekarang harus mampu 

menjadi kaum cendekiawan yang merupakan harapan bangsa yang memiliki pendidikan, pandangan, sikap serta orientasi 

dalam lingkungan masyarakatnya, peserta didik harus  memiliki paham nasionalis dan demokrasi. 

 

5. Adakah nilai ketekunan pada materi ini? 

                        Jawab: Upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah, walau ada rintangan yang 

menghadang.  

 

 

 

 



6. Adakah nilai pantang menyerah pada materi ini? 

                   Jawab:  Pembentukan sifat pribadi pantang menyerah dan tangguh adalah berawal dari sifat optimisme yang menyelimuti 

pola pikir peserta didik dan selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Untuk menjadi pribadi pantang 

menyerah dan tangguh maka dalam diri  peserta didik harus tertanam sikap optimis, berpikir positif, dan percaya diri, dengan 

ini langkah  akan menjadi tegar menghadapi setiap cobaan dan menantap masa depan dengan keyakinan 

                   Mengevaluasi pendidikan yang diberikan Belanda seperti pelaksanaan pendidikan yang tidak demokratis, control sentral 

yang ketat, keketatan universitas Belanda dan usaha yang sering dijalankan pemerintah untuk memperlambat perkembangan 

pendidikan, tetapi melalui pendidikan yang semula terbatas pada pendidikan rendah kemudian berkembang secara vertikal 

sehingga anak anak Indonesia melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan yang 

sulit dan sempit 

 

7.  Adakah nilai patriot pada materi ini? 

Jawab: Ada, Pendidikan yang diberikan oleh Belanda melahirkan perlawanan terhadap Belanda yang dibentuk oleh 

organisasi barat dan dibawah pimpinan orang yang berpendidikan barat. Sekolah-sekolah yang pada dasarnya didirikan demi 

kepentingan pemerintah dan perusahaan Belanda dipandang oleh rakyat sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Elite intelektual 



lambat laun menyampingklan elite tradisional feodal. Perkembangan politik tidak mungkin tanpa pemimpin yang 

berpendidikan tinggi. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda di 

Indonesia 

 

8. Adakah nilai kerja keras pada materi ini? 

                   Jawab: Ada, Pedidikan yang paling sederhana dengan biaya serendah-rendahnya dan  untuk kepentingan Belanda  sendiri 

yang memerlukan tenaga yang terdidik. Memaksa mereka mengembangkan pendidikan  secara vertikal yang akhirnya 

melahirkan lembaga pemdidikan tinggi di Indonesia. Dengan pendidikan pola barat  melahirkan golongan terpelajar, 

menumbuhkan cara berpikir kritis, kemudian dari mereka yang berpikir maju lahirlah pejuang kemerdekaan Indonesia, 

mereka dengan bekerja keras dan iklas berkorban untuk kepentingan kemerdekaan, mereka menjadi pelopor pendobrak 

kekuasaan Belanda dari Indonesia. Hal tersebut merupakan contoh betapa Pembelajaran sejarah pendidikan barat dapat 

difungsionalisasikan sebagai obyek didaktik, terutama untuk menopang pendidikan nasional, pendidikan nilai kecakapan 

sosial  agar kesadaran sebagai bangsa Indonesia dapat dirajut kembali   sehingga kesadaran kebhinekaan tunggal ika dapat 

menjadi bingkai emas bagi seluruh bangsa Indonesia. 



Hidup didunia hanya sekali karenanya  harus menjadikan hidup yang sekali itu  bermakna didunia dan  bisa menjadi bekal 

diakhirat kelak. Hidup yang bermakna harus diisi dengan kerja keras. Tanpa kerja keras tidak mungkin seseorang bisa sukses 

 

4.  Implikasi nilai-nilai kecakapan sosial terhadap pembelajaran IPS 

 

1. Menurut bapak apakah nilai-nilai kecakapan sosial sangat penting dengan perkembangan zaman sekarang 

                        Jawab: penting sekali karena berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam terbentuknya kesadaran 

nasional, meningkatkan kemampuan berfikir, tanggung jawab, bekerja keras dalam keragaman realitas sosial dan budaya 

berdasarkan etika. Pada sejarah pendidikan barat membuktikan bagaimana sulitnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, 

sulitnya untuk dapat bersekolah, begitu mahalnya biaya sekolah yang diadakan oleh Belanda, begitu sederhananya bentuk 

persekolahan untuk rakyat bumiputera yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu peserta didik dapat 

mengambil suri-teladan dari perjuangan mereka, nilai-nilai yang menjadi pegangan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh 

bagi keturunannya, anak cucunya atau generasi penerusnya 

  

 



7. Adakah nilai patriot pada materi ini? 

                       Jawab : Ada,  Pendidikan yang diberikan oleh Belanda melahirkan perlawanan terhadap Belanda yang dibentuk oleh 

organisasi barat dibawah pimpinan orang yang berpendidikan barat. Sekolah-sekolah yang pada dasarnya diberikan demi 

kepentingan pemerintah dan perusahaan Belanda dipandang oleh rakyat sebagai jalan bagi mobilitas social. Elite intelektual 

lambat laun menyampingkan elite tradisional feudal. Perkembangan politik tidak mungkin tanpa pemimpin yang 

berpendidikan tinggi. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda di 

Indonesia 

8. Adakah nilai kerja keras pada materi ini? 

Jawab: ada. Dengan pendidikan  yang mereka dapatkan, terlihat dari upaya kerja keras mereka dalam belajar. Guru-guru 

Belanda    mengakui kemampuan anak-anak Indonesia dalam segala mata pelajaran, sekalipun semua mata pelajaran 

diselenggarakan dalam bahasa Belanda.  Mereka dengan bekerja keras dan ikhlas berkorban untuk  menjadi pelopor pendobrak 

kekuasaan Belanda dari Indonesia 

  

 



Lampiran 3 

DOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AHLI SEJARAH 

 

1. Identitas informan 

1. Nama                          :  

2. NIP                             :  

3. Jenis kelamin              :  

4. Umur                           :  

5. Status                          :  

6. Tanggal wawancara    :  

 

2. Status pekerjaa 

1.   Apakah status pekerjaan bapak pada instansi ini? 

                   2.  Apa sebabnya bapak memilih pekerjaan sebagai seorang pendidik? 

                   3.   Sudah berapa lama bapak bekerja pada instansi ini? 

                   4.  Apakah pernah terlintas dalam pikiran bapak untuk pindah ke pekerjaan lain? 

5. Apakah yang mendorong bapak untuk tetap bekerja sebagai seorang pendidik? 

6. Dapatkah bapak menjelaskan usaha pengembangan kelangsungan pendidikan sejarah ini? 

7. Nilai-nilai kecakapan sosial apasaja yang bapak pedomani selama bekerja sebagai pendidik? 

 

3. Nilai-nilai kecakapan sosial dalam sejarah pendidikan barat masa Hindia-Belanda 

1. Adakah nilai tanggung jawab pada materi ini? 

2. Adakah nilai rasa ingin tahu pada materi ini? 

3. Adakah nilai semangat kebangsaan  pada materi ini?  

4. Adakah nilai cinta tanah air pada materi ini? 

5. Adakah nilai ketekunan pada materi ini? 

6. Adakah nilai pantang menyerah pada materi ini? 



7. Adakah nilai patriot pada materi ini? 

8. Adakah nilai kerja keras pada materi ini? 

 

4. Implikasi nilai-nilai kecakapan sosial terhadap pembelajaran IPS 

1. Menurut bapak apakah nilai-nilai kecakapan sosial sangat penting dengan perkembangan zaman sekarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

ANALISIS HASIL  WAWANCARA TENTANG NILAI-NILAI KECAKAPAN SOSIAL DALAM HISTORIOGRAFI 

PENDIDIKAN BARAT MASA HINDIA BELANDA SEBAGAI  

           SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI MTS 

No Fokus 

 Penelitian 

 

Indikator Instrumen Data Analisis 

 Nilai-nilai 

kecakapan  

sosia 

1.Tanggung jawab 

 

 

Wawancara 

Studi 

 Pustaka 

 

 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

 
 

Nilai kecakapan sosial  sejarah  pendidikan  barat  tentang 

tanggung jawab, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

terlihat pada kesadaran rakyat bumiputera untuk 

melaksanakan kewajiban belajarnya, hal ini dapat dilihat 

dari prestasi akademis anak-anak bumiputera tidak kalah 

dengan anak-anak Belanda, terbukti dari persentase masuk 

HBS atau  Hogere burger school atau masuk ujian pegawai 

rendah. Hal ini diperkuat oleh wawancara guru MGMP IPS, 

dan ternyata menurut ahli sejarah tujuan pengembangan 

kecakapan sosial  adalah agar peserta didik mampu 

melaksanakan kewajiban, mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan baik dan tepat waktu, mampu 

berinteraksi dengan teman-temannya  sehingga hasil yang 

dicapai akan  bermanfaat bagi kehidupannya kini dan masa 

depannya. 
2 Nilai-nilai 

kecakapan 

social 

Rasa ingin tahu Wawancara 

Studi 

 Pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Nilai kecakapan sosial  sejarah  pendidikan  barat  tentang 

rasa ingin tahu yang tinggi terdapat dalam sikap dan 

tindakan anak-anak bumiputera untuk mengetahui secara 

mendalam, ilmu-ilmu yang diberikan dari seorang guru 



 

 

kebangsaan Belanda, tindakan  anak-anak bumiputera yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, kesempatan kepada 

anak-anak bumiputera untuk mengikuti sekolah-sekolah 

dasar dan menengah di Hindia-Belanda, dan bahkan ada 

diantara mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke 

negeri Belanda, telah melahirkan kaum intelektual, hal ini 

diperkuat oleh wawancara guru MGMP IPS, dan ternyata 

menurut ahli sejarah tujuan pengembangan kecakapan sosial  

adalah Keterampilan saling bertukar pikiran baik antara 

peserta didik, antara anggota masyarakat bahkan antara 

orang asing sekalipun, saling bertukar pikiran dan 

pengalaman demi kemajuan, dari rasa  ingin tahu  

diharapkan peserta didik mampunyai kecendrungan untuk 

mencoba sesuatu yang baru  sehingga tercapai suatu 

kepuasan pribadi karena mengetahui  sebelumnya yang 

tidak kita ketahu 

3 Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Semangat kebangsaan Wawancara 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Nilai kecakapan sosial   tentang  semangat kebangsaan, 

ketika golongan terpelajar berusaha mengubah pandangan 

yang bersifat kedaerahan menuju nasionalisme Indonesia, 

hal ini yang terjadi dalam diskusi-diskusi awal yang 

dilakukan pelajar-pelajar STOVIA. Mereka menyimpulkan 

bahwa tanpa perluasan pengajaran, bangsa Indonesia akan 

ketinggalan dalam beberapa aspek kehidupan, hal ini 

diperkuat oleh wawancara guru MGMP IPS, dan ternyata 

menurut ahli sejarah  tujuan pengembangan kecakapan 



sosial  rasa kebangsaan merupakan  salah satu bentuk rasa 

cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya, rasa 

kebangsaan  merupakan penyatuan tekad  agar Indonesia 

dapat menjadi bangsa  yang kuat, bagaimana peserta didik 

dapat berpikir, bertindak dan berwawasan sehingga mampu 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya.  
4 

 

Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Cinta tanah air Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

.Nilai kecakapan sosial   tentang  cinta tanah air terlihat pada 

kesempatan kepada anak-anak bumiputera untuk mengikuti 

sekolah dasar dan menengah di Hindia-Belanda, dan bahkan 

ada diantara mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke 

negeri Belanda, telah melahirkan kaum intelektual minoritas 

yang membahayakan kedudukan Belanda. Karena kaum 

cendekiawan ini merupakan kelompok yang memiliki 

pendidikan, pandangan, sikap serta orientasi dalam 

lingkungan masyarakatnya, merekalah yang memiliki 

paham nasionalis, rasa cinta terhadap tanah air dan 

demokrasi, hal ini diperkuat oleh wawancara guru MGMP 

IPS, dan ternyata menurut ahli sejarah  negara kesatuan 

republlik Indonesia dilahirkan oleh generasi yang 

mempunyai idealisme cinta tanah air dan bangsa. Indonesia 

harus sangat berterimakasih kepada para tokoh yang telah 

melahirkan orang-orang yang berpendidikan dan golongan 

terpelajar,  dari golongan merekalah terbentuknya kesadaran 

nasional, identitas Indonesia dan pergerakan kebangsaan 

Indonesia.  

Pada masa penjajahan, mereka berhasil membangkitkan 

rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil 



memerdekakan bangsa Indonesia, apabila rasa cinta tanah 

air bisa menjadi motivasi bangsa Indonesia maka 

kemungkinan Indonesia bisa bangkit kembali dengan 

masyarakatnya menghasilkan kara-karya yang 

membanggakan sebagai bangsa Indonesia 
5 Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Ketekunan Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Nilai kecakapan sosial   tentang  ketekunan  sesuai dengan 

hasil penelitian yang  terlihat pada sekolah untuk pribumi 

yang tidak mempunyai kestabilan dan arah tertaentu, 

diskriminasi antara  jenis pendidikan cenderung 

menimbulkan ketegangan yang akhirnya mendesak 

perubahan pendidikan pribumi sampai tercapai suatu bentuk 

persekolahan yang mengandung sistem organisasi. Hasil 

yang peneliti dapatkan dan diperkuat oleh wawancara guru 

MGMP IPS, dan ternyata menurut ahli sejarah  

Ketekunan anak-anak bumiputera tetap berlangsung walau 

ada rintangan yang menghadang, sikap dan tindakan yang 

berkesinambungan dalam upaya mencapai tujuan tertentu 

tanpa mudah menyerah hingga tercapai  suatu keberhasilan 

6 Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Pantang menyerah Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan dta 

skunder 

Nilai kecakapan sosial   mengenai semangat pantang 

menyerah ,  hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

pendidikan yang semula terbatas pada pendidikan rendah 

kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak anak 

Indonesia melalui pendidikan menengah dapat mencapai 

pendidikan tinggi, sekolah desa merupakan perwujudan 

hasrat  menyebarkan pendidikan seluas mungkin  untuk 

meningkatkan kesejahteraan, Sekolah yang primitif (sekolah 

desa) dengan belajar yang sangat sederhana (duduk dilantai, 

dengan meja tulis dari kaleng kosong, sambil 



mengembalakan kerbau).Kesempatan belajar bagi anak 

Indonesia tidak sebaik bangsa lain. Hasil yang peneliti 

dapatkan diperkuat oleh wawancara  MGMP IPS,  dan 

ternyata menurut  ahli sejarah  bahwa  Fungsi didaktis 

pengetahuan  sejarah pendidikan barat adalah  supaya 

generasi berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran 

dari pengalaman nenek moyang bangsa Indonesia, 

bagaimana sulitnya dahulu untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan, sulitnya untuk dapat bersekolah, begitu 

mahalnya biaya sekolah yang diadakan oleh Belanda, begitu 

sederhananya bentuk persekolahan untuk rakyat 

bumiputera. Oleh karena itu kita dapat mengambil 

suritauladan dari perjuangan mereka, nilai-nilai  semangat 

untuk maju dan  pantang menyerah, yang menjadi pegangan 

tingkah laku yang dapat dijadikan contoh bagi 

keturunannya, anak cucunya atau generasi penerusnya. 
7 Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Patriotic Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Nilai kecakapan sosial sejarah pendidikan barat tentang  

semangat  patriotik, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang terlihat pada perjuangan rakyat bumiputera untuk 

mendapatkan sekolah setaraf dengan ELS (Europese lagere 

school)  yang kemudian tahun 1914 didirikan sekoah yang 

diberi nama HIS (hollands Inlandse School) yang 

mempunyai lanjutan ke MULO (meer uitgebreid lager 

onderwijs) dan kemudian ke AMS (Algemene middelbare 

school) dan perguruan tinggi. Hasil yang peneliti dapatkan 

diperkuat oleh wawancara  MGMP IPS,  dan ternyata 

menurut  ahli sejarah  bahwa patriotisme adalah sikap dan 

prilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh keberanian, 



pantang menyerah, semangat, rela berkorban untuk 

kemerdekaan dan kemajuan, kejayaan serta kemakmuran 

bangsa 
8 Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial 

Kerja keras Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Nilai kecakapan sosial sejarah pendidikan barat tentang  

semangat  kerja keras, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang terlihat pada  pendidikan pola barat yang  melahirkan 

golongan terpelajar, menumbuhkan cara berpikir kritis, 

kemudian dari mereka yang berpikir maju lahirlah pejuang 

kemerdekaan Indonesia, mereka dengan bekerja keras dan 

iklas berkorban untuk kepentingan kemerdekaan, mereka 

menjadi pelopor pendobrak kekuasaan Belanda dari 

Indonesia, hal ini  diperkuat oleh wawancara  MGMP IPS 

dan ternyata menurut  ahli sejarah  bahwa  harus 

menjadikan hidup  bermakna didunia dan  bisa menjadi 

bekal diakhirat kelak. Hidup yang bermakna harus diisi 

dengan kerja keras. Tanpa kerja keras tidak mungkin 

seseorang bisa sukses dan mampu mengemban amanat dari 

Allah SWT. sejarah pendidikan barat masa Hindia-Belanda 

sebagai cerita akumulasi pengalaman kolektif serta rekaman 

pengalaman senasip, pengalaman merasakan hidup dalam 

alam penjajahan,  seharusnya menjadi daya pengikat suatu 

bangsa, bahkan jika bangsa itu amat pluralistis seperti 

Indonesia. Pengkajian sejarah pendidikan barat seharusnya 

mampu mempentaskan kembali pengalaman kolektif akan 

dirinya untuk selanjutnya akan membentuk rasa 



kebersamaan, rasa kebangsaan yang dilambangkan sebagai 

identitas bersama dalam negara bangsa (nation state) 

 

2  Peserta didik 

diharapkan: 

1.Memiliki kemampuan  

berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inquiri, 

mampu  memecahkan 

masalah, dan terampil 

dalam kehidupan sosial. 

 

 

Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan data 

skunder 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara guru MGMP 

IPS, bahwa Indikator mutu MTS  sejalan dengan pandangan 

terkini tentang keberhasilan seseorang dalam  mengarungi 

kehidupan, yang tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek 

yang bersifat akademik, tetapi terutama dipengaruhi oleh 

aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan social, hal ini 

sesuai dengan pendapat ahli sejarah  bahwa peserta didik 

harus peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, berpikir logis dan kritis, memiliki sikap mental 

positif untuk perbaikan segala ketimpangan, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari maupun 

kehidupan di masa datang, baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat. (Edi Basuki, 

2010:2).  

 
  2.Memiliki  kesadaran 

terhadap nilai-nilai 

kecakapan sosial dan 

nilai-nilai kemanusiaan 

 

Wawancara, 

studi 

pustaka 

Data 

primer 

dan dta 

skunder 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara guru MGMP 

IPS, kecakapan sosial melalui pendidikan IPS di MTS 

mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi 

pengembangan nasionalisme, intelektual, emosional, 

kultural dan sosial peserta didik yaitu mampu 

menumbuhkembangkan cara berfikir, bersikap dan 

berprilaku yang bertanggung jawab sebagai seorang pelajar 

Hal ini sesuai dengan pendapat ahli sejarah yaitu tujuan 

pengembangan kecakapan sosial adalah meningkatkan cara 

berfikir, toleransi, tolong menolong, disiplin, tanggung 



jawab, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air,  ketekunan, pantang menyerah,  semangat membangun,  

patriotisme,  dan bekerja keras. Selain itu  juga 

meningkatkan potensi-potensi peserta didik agar   sensitif 

terhadap permasalahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. (Enok Maryani,2011:2) 

 
3  . 3.Memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi, 

berkerjasama, dan 

berkompetisi dalam 

masyarakat yang 

majemuk di tingkat 

lokal, nasional 

 

 

 

  3. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara guru MGMP 

IPS, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, 

dan berkompetisi merupakan ketrampilan  untuk membekali 

peserta didik dalam bersosialisasi dengan lingkungan 

masyarakat yang didalamnya meliputi bagaimana cara 

bekerjasama dalam kelompok, bagaimana cara 

berkomunikasi yang efektif untuk menjalin kemitraan  serta 

bagaimana menumbuhkan kesadaran diri yang merupakan 

proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada 

saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan 

diwujudkan menjadi perilaku keseharian, hal ini sesuai 

dengan pendapat ahli sejarah bahwa  nilai-nilai kecakapan 

social tersebut  bartujuan untuk memfasilitasi peserta didik 

agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, 

mengembangkan kecakapan sosial yang memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri 

peserta didik serta mewujudkannya dalam prilaku sehari-

hari, dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbhineka 

tunggaleka sepanjang hayat  

(Nurul Zuhriah,2007:64) 



 

       Lampiran 1 

LEMBAR  KENDALI   

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

  

no Fokus  Penelitian Sumber Teknik Pengumpulan 

Data 

Hari/tanggal 

1 Kisah Sejarah pendidikan barat masa 

kolonial Hindia-Belanda tahun 1892-

1920 

observasi  

 Studi pustaka. 

Jumat,17 desember 2010 s/d Sabtu, 26 

Februari 2011 

2 Nilai-nilai kecakapan sosial dalam 

kisah Sejarah pendidikan barat masa 

kolonial Hindia-Belanda tahun 1892-

1920 

Ahli sejarah Wawancara Rabu, 13 april, Kamis, 14  April 2011 dan  

Jumat, 15 april  2011 

3 Nilai-nilai kecakapan sosial dalam 

kisah Sejarah pendidikan barat masa 

kolonial Hindia-Belanda tahun 1892-

1920 

Guru-guru 

MGMP IPS 

Angket Senin, 18  April 2011 dan  Selasa, 19 april 

2011 

3 Implikasi  nilai-nilai kecakapan sosial 

dalam materi kisah pendidikan barat 

masa Hindia-Belanda sebagai sumber 

pembelajaran IPS di MTS 

Ahli sejarah, 

guru-guru 

MGMP IPS  

 Wawancara Kamis, 14  april 2011 s/d  Selasa, 19 april 

2011 

 



Lampiran 4 

Validasi Angket Kepada Guru-Guru (MGMP) 
Identitas Imforman:  

1. Nama                          : ............................................................... 

2. NIP                             : ................................................................ 

3. Pekerjaan                    : ................................................................ 

4. Alamat                        : ................................................................. 

5. Jenis Kelamin             : ................................................................. 

6. Tanggal Wawancara   : .................................................................. 

Nilai-Nilai Kecakapan Sosial dalam Peristiwa Sejarah 

No Nilai-nilai kecakapan Sosial Peristiwa sejarah S TS 

1 

 
Nilai Tanggung Jawab    

2 

 
Rasa Ingin Tahu . 

 

  

3 Nilai Semangat Kebangsan  

 

  

4 Nilai Cinta tanah air  

 

  

5 Nilai Ketekunan    

6 Nilai  Pantang Menyerah    

7 Nilai Patriot    

8 Nilai bekerja keras    



Lampiran 8 

                                                        Validasi Angket Kepada Guru-Guru (MGMP) 
 

 

Identitas Imforman:   

1. Nama                          : ............................................................... 

2. NIP                             : ................................................................ 

3. Pekerjaan                    : ................................................................ 

4. Alamat                        : ................................................................. 

5. Jenis Kelamin             : ................................................................. 

6. Tanggal Wawancara   : .................................................................. 

 

Nilai-Nilai Kecakapan Sosial dalam Peristiwa Sejarah 

No Kecakapan Sosial Peristiwa sejarah S TS 

1 

 
Nilai Tanggung Jawab Timbulnya kesadaran masyarakat bumiputera untuk bersekolah dikalangan bangsa 

Indonesia yang menjelma dalam bentuk sekolah partikelir, sekolah swasta yang 

dicap orang Belanda sebagai sekolah liar (wilde scholen), seperti taman siswa yang 

didirikan berdasarkan prinsip-prinsip nasional dan muhammadiah yang berdasarkan 

ajaran Islam. Pemerintah Belanda tidak mampu menghalangi pertumbuhan sekolah-

sekolah liar, pemerintah tidak dapat mengontrol produksi orang berpendidikan 

barat. 

 

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan 

perbuatannya, melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan, tanggung jawab 

peserta didik adalah belajar, hal ini dilihat dari prestasi akademis anak Indonesia 

  



tidak kalah dari anak-anak Belanda terbukti dari persentase lulusan masuk HBS 

(Hogere burger school)atau ujian pegawai rendah 

 

Kurikulum ELS (Europese lagere school)  yang tidak relevan dengan kebutuhan 

anak Indonesia namun ELS (Europese lagere school) tetap dipertahankan demi 

kepentingan   memajukan anak Indonesia dengan pimpinan orang yang 

berpendidikan barat, karena tanggung jawab belajar dan menuntut ilmu merupakan 

hal penting demi kemajuan diri sendiri dan kemajuan  indonesia 
 

2 

 
Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,  rasa ingin tahu yang membuat manusia 

bertahan hidup. Dari rasa ini yang membuat manusia mencoba dari apa yang 

dilihatnya dan didengarnya dari guru-guru yang didatangkan dari Nederland 

ELS (Europese lagere school) yang berbahasa Belanda dengan biaya mahal tetap 

tidak mengurangi keinginan orang tua yang menginginkan agar anaknya 

memperoleh pendidikan yang sama dengan anak Belanda. 

  

Persentase jumlah anak yang bersekolah di ELS (Europese lagere school)  semakin 

bertambah karena mereka menginginkan pendidikan yang berkelanjutan 

 

Keinginan orang Indonesia mendapatkan sekolah setaraf dengan ELS (Europese 

lagere school) baru terpenuhi setelah mendapat desakan yang kuat dari Budi Utomo 

dan Sarekat Islam yang kemudian tahun 1914 didirikan sekoah yang diberi nama 

HIS (hollands Inlandse School) yang mempunyai lanjutan ke MULO (meer 

uitgebreid lager onderwijs) dan kemudian ke AMS (Algemene middelbare school) 

dan perguruan tinggi 

Dari rasa ingin tahu, suatu bukti yang nyata yang dapat dijadikan tauladan, 

membangun masyarakat yang mandiri dengan turut berpartisifasi dalam 

  



meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

 
3 Nilai Semangat Kebangsan Kalangan cendekiawan (elit nasional) berusaha mengubah pandangan yang bersifat 

kedaerahan menuju nasionalisme Indonesia, hal ini yang terjadi dalam diskusi-

diskusi awal yang dilakukan pelajar-pelajar STOVIA. Mereka menyimpulkan 

bahwa tanpa perluasan pengajaran, bangsa Indonesia akan ketinggalan dalam 

beberapa aspek kehidupan, 

Cara berpikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan 

Penyelenggaraan pendidikan barat oleh penguasa Hindia-Belanda mempunyai andil  

dalam melahirkan kaum terpelajar yang kelak tumbuh menjadi kaum elite nasional. 

Dengan ilmunya, mereka mencari ide dan pemikiran baru untuk berusaha mengubah 

pandangan yang bersifat kedaerahan yang menghambat cita-cita nasionalisme 

Indonesia 

 

  

4 Nilai Cinta tanah air Politik ETIS yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1901 

mempunyai dampak luas dalam bidang edukasi. Pemberian kesempatan kepada 

anak-anak bumiputra untuk mengikuti sekolah-sekolah dasar dan menengah di 

Hindia-Belanda, dan bahkan ada diantara mereka yang dapat melanjutkan 

pendidikan ke negeri Belanda, telah melahirkan kaum intelektual minoritas yang 

membahayakan kedudukan Belanda. Karena kaum cendekiawan ini merupakan 

kelompok yang memiliki pendidikan, pandangan, sikap serta orientasi dalam 

lingkungan masyarakatnya, merekalah yang memiliki paham nasionalis dan 

demokrasi 

Kaum terpelajar yang merintis pembentukan nasionalisme kebangsaan Indonesia 

adalah para pelajar STOVIA dalam wadah organisasi Budi Utomo, peran itu 

kemudian dilanjutkan oleh Sarekat Islam, Indische Partij dan organisasi-organisasi 

  



pergerakan lainnya. 

Sekolah desa perwujudan hasrat  menyebarkan pendidikan seluas mungkin  untuk 

meningkatkan kesejaheraan. Dilihat dari jumlah murid yang bertambah sampai 1,5 

juta murid. Walaupun dengan kurikulum yang sederhana sekolah desa membawa 

pendidikan formal sampai kepelosok desa dan menjadi penyebar buah pikiran dan 

pengetahuan barat, hal ini mendorong rakyat menjadi lebih sadar akan pendidikan 

sekolah. Pada masa pejajahan Belanda, mereka berhasil membangkitkan rasa cinta 

tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia 

 
5 Nilai Ketekunan Upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah, 

walau ada rintangan yang menghadang, walau tidak adanya guru yang kompeten 

dibidangnya maka juri tulis desa diangkat sebagai guru,  dan pengangkatan penilik 

sekolah berkebangsaan Indonesia. 

Sekolah untuk pribumi tidak mempunyai kestabilan dan arah tertaentu. Diskriminasi 

antara kedua jenis pendidikan cenderung menimbulkan ketegangan yang akhirnya 

mendesak perubahan pendidikan pribumi sampai tercapai suatu bentuk 

persekolahan yang mengandung sistem organisasi. Ketekunan tetap berlangsung 

walau ada rintangan yang menghadang 

 

  



6 Nilai  Pantang Menyerah Sekolah yang primitive (sekolah desa) duduk dilantai, dengan meja tulis dari kaleng 

kosong, sambil mengembalakan kerbau. 

 

Kesempatan belajar bagi anak Indonesia tidak sebaik bangsa lain, seperti anak cina 

diberi kesempatan yang lebih menguntungkan 15x lebih banyak harapan memasuki 

sekolah rendah berbahasa Belanda, 10x lebih besar harapan belajar di MULO (meer 

uitgebreid lager onderwijs) dan 35x harapan diterima disekolah tinggi menengah 

atas dari pada anak Indonesia, tetapi tidak menyuruti keinginan anak Indonesia 

untuk lebih maju. 

 

Mengevaluasi pendidikan yang diberikan Belanda seperti pelaksanaan pendidikan 

yang tidak demokratis, control sentral yang ketat, keketatan universitas Belanda dan 

usaha yang sering dijalankan pemerintah untuk memperlambat perkembangan 

pendidikan, tetapi melalui pendidikan yang semula terbatas pada pendidikan rendah 

kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak anak Indonesia melalui 

pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan 

yang sulit dan sempit. 

  

7 Nilai Patriot Pendidikan yang diberikan oleh Belanda melahirkan perlawanan terhadap Belanda 
yang dibentuk oleh organisasi barat dan dibawah pimpinan orang yang 

berpendidikan barat. Sekolah-sekolah yang pada dasarnya didirikan demi 

kepentingan pemerintah dan perusahaan Belanda dipandang oleh rakyat sebagai 

jalan bagi mobilitas sosial. Elite intelektual lambat laun menyampingklan elite 

tradisional feodal. Perkembangan politik tidak mungkin tanpa pemimpin yang 

berpendidikan tinggi. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk 

merongrong kekuasaan merek 

 

 

  



8 Nilai bekerja keras Pendidikan pola barat, pendidikan yang didirikan Belanda yang bermutu tinggi 

sama dengan dinegeri Belanda, telah menerobos halangan-halangan sosial untuk 

segelintir anak Indonesia.  

Sistem pendidikan 1819-1920 memberikan dasar yang kokoh bagi sistem 

perkembangan pendidikan Indonesia modern. Belanda senantiasa berusaha untuk 

menekan perkembangan bangsa Indonesia dengan menyajikan pedidikan yang 

paling sederhana dengan biaya serendah-rendahnya untuk kepentingan mereka 

sendiri yang memerlukan tenaga yang terdidik. Memaksa mereka mengembangkan 

pendidikan juga secara vertikal yang akhirnya melahirkan lembaga pemdidikan 

tinggi di Indonesia. 

  

Dengan pendidikan pola barat yang  melahirkan golongan terpelajar, menumbuhkan 

cara berpikir kritis, kemudian dari mereka yang berpikir maju lahirlah pejuang 

kemerdekaan Indonesia, mereka dengan bekerja keras dan iklas berkorban untuk 

kepentingan kemerdekaan, mereka menjadi pelopor pendobrak kekuasaan Belanda 

dari Indonesia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

                                                        Validasi Angket Kepada Guru-Guru (MGMP) 
 

 

Identitas Imforman:   

1. Nama                          : ............................................................... 

2. NIP                             : ................................................................ 

3. Pekerjaan                    : ................................................................ 

4. Alamat                        : ................................................................. 

5. Jenis Kelamin             : ................................................................. 

6. Tanggal Wawancara   : .................................................................. 

 

Nilai-Nilai Kecakapan Sosial dalam Peristiwa Sejarah 

No Kecakapan Sosial Peristiwa sejarah S TS 

1 

 
Nilai Tanggung Jawab Timbulnya kesadaran masyarakat bumiputera untuk bersekolah dikalangan bangsa 

Indonesia yang menjelma dalam bentuk sekolah partikelir, sekolah swasta yang 

dicap orang Belanda sebagai sekolah liar (wilde scholen), seperti taman siswa yang 

didirikan berdasarkan prinsip-prinsip nasional dan muhammadiah yang berdasarkan 

ajaran Islam. Pemerintah Belanda tidak mampu menghalangi pertumbuhan sekolah-

sekolah liar, pemerintah tidak dapat mengontrol produksi orang berpendidikan 

barat. 

 

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan 

perbuatannya, melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan, tanggung jawab 

peserta didik adalah belajar, hal ini dilihat dari prestasi akademis anak Indonesia 

  



tidak kalah dari anak-anak Belanda terbukti dari persentase lulusan masuk HBS 

(Hogere burger school)atau ujian pegawai rendah 

 

Kurikulum ELS (Europese lagere school)  yang tidak relevan dengan kebutuhan 

anak Indonesia namun ELS (Europese lagere school) tetap dipertahankan demi 

kepentingan   memajukan anak Indonesia dengan pimpinan orang yang 

berpendidikan barat, karena tanggung jawab belajar dan menuntut ilmu merupakan 

hal penting demi kemajuan diri sendiri dan kemajuan  indonesia 
 

2 

 
Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,  rasa ingin tahu yang membuat manusia 

bertahan hidup. Dari rasa ini yang membuat manusia mencoba dari apa yang 

dilihatnya dan didengarnya dari guru-guru yang didatangkan dari Nederland 

ELS (Europese lagere school) yang berbahasa Belanda dengan biaya mahal tetap 

tidak mengurangi keinginan orang tua yang menginginkan agar anaknya 

memperoleh pendidikan yang sama dengan anak Belanda. 

  

Persentase jumlah anak yang bersekolah di ELS (Europese lagere school)  semakin 

bertambah karena mereka menginginkan pendidikan yang berkelanjutan 

 

Keinginan orang Indonesia mendapatkan sekolah setaraf dengan ELS (Europese 

lagere school) baru terpenuhi setelah mendapat desakan yang kuat dari Budi Utomo 

dan Sarekat Islam yang kemudian tahun 1914 didirikan sekoah yang diberi nama 

HIS (hollands Inlandse School) yang mempunyai lanjutan ke MULO (meer 

uitgebreid lager onderwijs) dan kemudian ke AMS (Algemene middelbare school) 

dan perguruan tinggi 

Dari rasa ingin tahu, suatu bukti yang nyata yang dapat dijadikan tauladan, 

membangun masyarakat yang mandiri dengan turut berpartisifasi dalam 

  



meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

 
3 Nilai Semangat Kebangsan Kalangan cendekiawan (elit nasional) berusaha mengubah pandangan yang bersifat 

kedaerahan menuju nasionalisme Indonesia, hal ini yang terjadi dalam diskusi-

diskusi awal yang dilakukan pelajar-pelajar STOVIA. Mereka menyimpulkan 

bahwa tanpa perluasan pengajaran, bangsa Indonesia akan ketinggalan dalam 

beberapa aspek kehidupan, 

Cara berpikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan 

Penyelenggaraan pendidikan barat oleh penguasa Hindia-Belanda mempunyai andil  

dalam melahirkan kaum terpelajar yang kelak tumbuh menjadi kaum elite nasional. 

Dengan ilmunya, mereka mencari ide dan pemikiran baru untuk berusaha mengubah 

pandangan yang bersifat kedaerahan yang menghambat cita-cita nasionalisme 

Indonesia 

 

  

4 Nilai Cinta tanah air Politik ETIS yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1901 

mempunyai dampak luas dalam bidang edukasi. Pemberian kesempatan kepada 

anak-anak bumiputra untuk mengikuti sekolah-sekolah dasar dan menengah di 

Hindia-Belanda, dan bahkan ada diantara mereka yang dapat melanjutkan 

pendidikan ke negeri Belanda, telah melahirkan kaum intelektual minoritas yang 

membahayakan kedudukan Belanda. Karena kaum cendekiawan ini merupakan 

kelompok yang memiliki pendidikan, pandangan, sikap serta orientasi dalam 

lingkungan masyarakatnya, merekalah yang memiliki paham nasionalis dan 

demokrasi 

Kaum terpelajar yang merintis pembentukan nasionalisme kebangsaan Indonesia 

adalah para pelajar STOVIA dalam wadah organisasi Budi Utomo, peran itu 

kemudian dilanjutkan oleh Sarekat Islam, Indische Partij dan organisasi-organisasi 

  



pergerakan lainnya. 

Sekolah desa perwujudan hasrat  menyebarkan pendidikan seluas mungkin  untuk 

meningkatkan kesejaheraan. Dilihat dari jumlah murid yang bertambah sampai 1,5 

juta murid. Walaupun dengan kurikulum yang sederhana sekolah desa membawa 

pendidikan formal sampai kepelosok desa dan menjadi penyebar buah pikiran dan 

pengetahuan barat, hal ini mendorong rakyat menjadi lebih sadar akan pendidikan 

sekolah. Pada masa pejajahan Belanda, mereka berhasil membangkitkan rasa cinta 

tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia 

 
5 Nilai Ketekunan Upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah, 

walau ada rintangan yang menghadang, walau tidak adanya guru yang kompeten 

dibidangnya maka juri tulis desa diangkat sebagai guru,  dan pengangkatan penilik 

sekolah berkebangsaan Indonesia. 

Sekolah untuk pribumi tidak mempunyai kestabilan dan arah tertaentu. Diskriminasi 

antara kedua jenis pendidikan cenderung menimbulkan ketegangan yang akhirnya 

mendesak perubahan pendidikan pribumi sampai tercapai suatu bentuk 

persekolahan yang mengandung sistem organisasi. Ketekunan tetap berlangsung 

walau ada rintangan yang menghadang 

 

  



6 Nilai  Pantang Menyerah Sekolah yang primitive (sekolah desa) duduk dilantai, dengan meja tulis dari kaleng 

kosong, sambil mengembalakan kerbau. 

 

Kesempatan belajar bagi anak Indonesia tidak sebaik bangsa lain, seperti anak cina 

diberi kesempatan yang lebih menguntungkan 15x lebih banyak harapan memasuki 

sekolah rendah berbahasa Belanda, 10x lebih besar harapan belajar di MULO (meer 

uitgebreid lager onderwijs) dan 35x harapan diterima disekolah tinggi menengah 

atas dari pada anak Indonesia, tetapi tidak menyuruti keinginan anak Indonesia 

untuk lebih maju. 

 

Mengevaluasi pendidikan yang diberikan Belanda seperti pelaksanaan pendidikan 

yang tidak demokratis, control sentral yang ketat, keketatan universitas Belanda dan 

usaha yang sering dijalankan pemerintah untuk memperlambat perkembangan 

pendidikan, tetapi melalui pendidikan yang semula terbatas pada pendidikan rendah 

kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak anak Indonesia melalui 

pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan 

yang sulit dan sempit. 

  

7 Nilai Patriot Pendidikan yang diberikan oleh Belanda melahirkan perlawanan terhadap Belanda 
yang dibentuk oleh organisasi barat dan dibawah pimpinan orang yang 

berpendidikan barat. Sekolah-sekolah yang pada dasarnya didirikan demi 

kepentingan pemerintah dan perusahaan Belanda dipandang oleh rakyat sebagai 

jalan bagi mobilitas sosial. Elite intelektual lambat laun menyampingklan elite 

tradisional feodal. Perkembangan politik tidak mungkin tanpa pemimpin yang 

berpendidikan tinggi. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk 

merongrong kekuasaan merek 

 

 

  



8 Nilai bekerja keras Pendidikan pola barat, pendidikan yang didirikan Belanda yang bermutu tinggi 

sama dengan dinegeri Belanda, telah menerobos halangan-halangan sosial untuk 

segelintir anak Indonesia.  

Sistem pendidikan 1819-1920 memberikan dasar yang kokoh bagi sistem 

perkembangan pendidikan Indonesia modern. Belanda senantiasa berusaha untuk 

menekan perkembangan bangsa Indonesia dengan menyajikan pedidikan yang 

paling sederhana dengan biaya serendah-rendahnya untuk kepentingan mereka 

sendiri yang memerlukan tenaga yang terdidik. Memaksa mereka mengembangkan 

pendidikan juga secara vertikal yang akhirnya melahirkan lembaga pemdidikan 

tinggi di Indonesia. 

  

Dengan pendidikan pola barat yang  melahirkan golongan terpelajar, menumbuhkan 

cara berpikir kritis, kemudian dari mereka yang berpikir maju lahirlah pejuang 

kemerdekaan Indonesia, mereka dengan bekerja keras dan iklas berkorban untuk 

kepentingan kemerdekaan, mereka menjadi pelopor pendobrak kekuasaan Belanda 

dari Indonesia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

PERENCANAAN  KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

  

n

o 

Sasaran Teknik 

pengumpu

lan data 

Variable data Data yang dibutuhkan Jenis 

data 

Sumber 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiografi 

pendidikan 

barat masa 

kolonial 

Hindia-

Belanda 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai-nilai 

kecakapan 

sosial dalam 

historiografi 

pendidikan 

barat masa 

Hindia-

Belanda 

 

Dokumen 

tasi  

 

Tinjauan 

pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinjauan 

pustaka 

  

Wawan 

Cara 

 

Angket 

 

 

Kisah sejarah 

pendidikan 

barat masa 

kolonial 

Hindia-

Belanda 

tahun 1892-

1920 

 

 

 

 

-Indikasi 

nilai-nilai 

kecakapan 

sosial dalam 

historiografi 

pendidikan 

barat masa 

kolonial 

Hindia-

 

1.latar belakang Belanda mendirikan   

sekolah di Indonesia 

 2.jenis-jenis sekolah yang didirikan 

belanda di indonesia 

3.tujuan didirikannya lembaga 

pendidikan oleh belanda di Indonesia 

4.ciri-ciri khusus lembaga pendidikan 

yang didirikan belanda di Indonesia 

 

 

 

 

 

Penerapan nilai-nilai tanggung jawab, 

memiliki rasa ingin tahu, memiliki 

semangat kebangsaan, memiliki rasa 

cinta terhadap tanah air, tumbuhnya 

ketekunan diri, memiliki semangat 

pantang menyerah,  memiliki sikap 

patriotisme, memiliki sikap kerja keras 

 

Data 

primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

primer 

dan 

data 

skunder 

 

 

 

 

Dokumentasi, 

Tinjauan 

referensi atau 

literature 

tentang buku-

buku sejarah 

pendidikan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

Kurikulum 

2007,  

Tinjauan 

referensi atau 

literature, 

ahli sejarah,  

guru-guru 

MGMP IPS 



 

3 

 

Sebagai 

sumber 

Pembelajaran 

IPS di MTS 

 

Tinjauan 

pustaka 

  

Wawan 

Cara 

 

 

 

 

 

Belanda 

 

Segala usaha 

yang 

dipergunakan 

untuk 

kepentingan 

proses 

pengajaran 

 

 

Sarana dan prasarana penunjang 

terhadap  pembelajaran IPS di MTS 

 

Data 

primer 

dan 

data 

skunder 

 

 

 

Tinjauan 

referensi atau 

literature dan 

Ahli sejarah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lampiran 2 

LEMBAR KENDALI PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 
no Fokus penelitian Teknik 

pengumpulan 

data 

Iindikator Uraian Sumber 

1 Historiografi 

pendidikan barat 

pada masa Kolonial 

Hindia-Belanda   

Studi pustaka 

 

1.Latar belakang 

Belanda 

mendirikan 

sekolah di 

Indonesia 

 

 

 

 

2.sistem  

   pendidikan, 

tingkat dan jenis 

sekolah  yang 

didirikan Belanda 

 

 

 

3.Perkembangan  

suatu sistem 

pendidikan di 

Indonesia 

1.Pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan 

di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka 

yaitu menghasilkan tenaga yang murah dan 

terampil guna ditempatkan di perkebunan-

perkebunan kolonial dan perusahaan-perusahaan 

asing lainnya,  sebagai pekerja kelas dua atau buruh 

dengan harga murah 

 

 

2.sekolah-sekolah untuk anak Indonesia: sekolah 

kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa 

(Volksschool), europese lagere school, holland 

chinese school, hollands inlands school, meer 

uitgebreid lager onderwijs, hogere burgerschool, 

algemene middelbare school,  pendidikian tinggi 

 

 

3.pada tahun 1909 dibentuk indische universitersts 

vereniging yaitu suatu badan yang 

memperjuangkan didirikannya universitas di 

Indonesia, tahun 1920 secara resmi dibuka 

perguruan tinggi di Indonesia 

Buku  buku sejarah 

pendidikan 

Indonesia, buku-

buku sejarah 

pendidikan barat 

 


