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ABSTRAK 

 

 

 

Fokus penelitian ini adalah pendidikan untuk anak-anak Eropa di Gemeente 

Kediri pada tahun 1893 hingga 1942. Dalam skripsi ini menguraikan mengenai latar 

belakang adanya pendidikan untuk anak-anak Eropa di Gemeente Kediri pada masa 

Pemerintahan Kolonial Belanda dari aspel sosial penelitian ini mengunakan metode 

penelitian sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi sumber, interpretasi dan 

historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekolah-sekolah yang 

ditujukan umtuk anak-anak Eropa di Gemeente Kediri tidak lepas dari pengaruh 

diterapkannya ekonomi liberal di Hindia Belanda yang menyebabkan dibukanya 

perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayah Gemeente Kediri , sekolah pertama 

yang di dirikan di Gemeente Kediri yakni Sekolah ELS pada tahun 1893. Berbeda 

dengan sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa di kota-kota besar yang hanya 

ditujukan untuk anak-anak Eropa,di Gemeente Kediri sekolah-sekolah tersebut juga 

dapat dimasuki oleh kalangan elit bumiputera serta Timur Asing. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan  dimasukannya perwakilan dari kalangan bumiputera serta \ti,ur 

Asing kedalam komisi sekolah Eropa. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was on education for European children at the Gemeente 

Kediri in 1893 to 1942. In this research explained the background of the education of 

European children in the Gemeente Kediri during the Dutch Colonial Administration 

from the social aspects of this study using historical research methods which included 

heuristics, verification of sources, interpretations and historiography. The results of 

this study found that the schools intended for European children in the Kediri 

Gemeente were inseparable from the influence of the implementation of a liberal 

economy in the Dutch East Indies which led to the opening of plantation companies 

in the Gemeente Kediri region, the first school established in the Kediri Gemeente 

The ELS School in 1893. Differently the schools for European children in big cities 

which were only intended for European children, the Gemeente Kediri schools could 

also be entered by the elite of the North Sumatra and North Sumatra. It could be 

proven by the inclusion of representatives from the Bumiputera and \ n, Foreign 

Affairs groups into the European school commission. 
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