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BAB III 
PROSES PENDIDIKAN MADRASAH MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

DAN  WANITA TAMAN SISWA PADA ABAD XX 
 

 

Bab ini akan diuraikan mengenai peranan madrasah Mu’allimin Muhammadiyah dan 

Wanita Taman Siswa terhadap pendidikan  pribumi pada abad XX. Keduanya 

memiliki perbedaan dalam dasar pendidikan. Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

berdasarkan pada agama Islam, sementara Wanita Taman siswa memakai dasar 

seperti perguruan Taman Siswa yaitu pendidikan nasional. Namun, keduanya 

memiliki tujuan memenuhi pendidikan bagi Pribumi yang mana pada masa 

pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan bagi pribumi dibatasi. Perbedaan pada 

dasar pendidikan dari kedua organisasi tersebut seperti memberikan gambaran bahwa 

pada pengadaan pendidikan bagi Pribumi pada awal abad XX, terdapat kombinasi 

antara pendidikan berdasarkan agama dengan pendidikan berdasarkan kebudayaan 

nasional. 

 

A. Proses Pendidikan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Pendidikan merupakan jalan manusia menuju kepada kematangan sosial 

maupun individu. Pendidikan juga mampu mengembangkan pola pikir manusia 

sehingga akan siap dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. 

Kepribadian serta kemampuan manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan. Jika 

pendidikan dilakukan secara seimbang antara pendidikan moral dan intelektual, maka 
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hasil pendidikan adalah manusia yang berbudi luhur dan berkualitas secara 

intelektual. 

Sistem pendidikan yang baik akan selalu diukur sejauh mana sistem itu 

berkemampuan menyerap, menyaring, mengembangkan, mengarahkan dan menerima 

setiap perubahan dan kecenderungan sosial, yang sekaligus mengubah motifasi 

pendidikan.1 Pendidikan Muhammadiyah, tidak mungkin terbebas dari konteks 

perubahan sosial. Meskipun pendidikan Muhammadiyah sebenarnya merupakan 

pendidikan ideal, refleksi sistem pendidikan harus mengakomodasikan ide (makna) 

manusia dari sudut historis, materialitas, sosialitas, dan etis.2 Disinilah diskripsi-

diskripsi kependidikan sebagai elemen kontrol, sehingga konsep-konsep pendidikan 

kini mampu bertahan di tengah-tengah perubahan. 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah 

amar ma’ruf nahi munkar, seharusnya tidak boleh berada dalam keadaan stagnan. 

Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah memiliki pergerakan yang sangat khas. 

Pendidikan, amal sosial, dan da’wah merupakan ciri yang tampak dalam gerakan 

Muhammadiyah. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah sebagai salah 

satu manifestasi dominan dari gerakan pendidikan Muhammadiyah adalah 

mengusahakan anak didiknya dapat memiliki: 

                                                            
1Imam Barnadib, Pemikiran Tentang Pendidikan Baru, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1998), hlm. 145. 

 

2Ibid., hlm. 144. 
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a. Aqidah yang lurus dari seorang muslim, 

b. Akhlakul karimah (budi pekerti yang terpuji), 

c. Aqlus salimah (akal sehat dan cerdas), 

d. Keterampilan (tidak bergantung), 

e. Dan akhlaq istima’iyah (pengabdian masyarakat).3 

Disamping itu Muhammadiyah menyadari sepenuhnya akan keharusan 

mempertemukan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Muhammadiyah. 

“Pada dasarnya materi yang tersirat dalam tujuan umum pendidikan 
nasional dan tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah saling isi mengisi, 
mantap memantapkan dan merupakan landasan fundamental bagi seorang 
kepala sekolah, untuk tercapainya program pendidikan tersebut.”4 

 

Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim 

berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan 

menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang 

sebenarnya. Tujuan pendidikan Muhammadiyah digolongkan ke dalam dua golongan 

yaitu pendidikan negara dan pendidikan Muhammadiyah. 

a) Pendidikan negara 

Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

                                                            
3Pedoman Guru Muhammadiyah, seri MPP. No.5, hlm. 26. 

4Ibid. 
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b) Pendidikan Muhammadiyah 

Membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri 

sendiri, dan berguna bagi masyarakat.5 

Sekolah-sekolah Muhammadiyah makin menunjukan citra keislamannya 

karena antisipasi yang dilakukannya memberikan jalan positif. Menurut M. Said 

bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah mengalami pasang surut, tetapi tetap hidup, 

karena sekolah Muhammadiyah masih tetap diperlukan oleh bangsa Indonesia.6 

Dalam hubungan ini Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah baik yang khas 

agama maupun yang bersifat umum, dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan 

tinggi. Rencana pelajaran sekolah-sekolah Muhammadiyah sesuai dengan rencana 

pengajaran pemerintahan Hindia Belanda, maka banyak sekolahnya yang 

mendapatkan subsidi dari pemerintahan kolonial Belanda. 

K.H.Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkatan dasar sampai 

tingkat tinggi itu bertujuan juga untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu 

umum, selain itu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kerakyatan masyarakat 

pribumi dikarenakan corak pendidikan yang dilakukan Belanda hanya bertujuan 

memunculkan pegawai-pegawai pemerintah Belanda yang tidak mempunyai 

pengetahuan akan agama. 

                                                            
5Almanak Muhammadiyah ke XX, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, Majlis Taman Pustaka, 1959-1960). 

6Ibid., hlm. 144. 
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Gagasan pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah erat 

kaitannya dengan ide-ide pembaharuan Muhammadiyah yang lahir dari persoalan 

adanya kenyataan tentang maslah pendidikan di kalangan pribumi, yaitu terjadinya 

keterbelakangan pendidikan yang akut pada umat Islam di Indonesia, karena adanya 

dualisme model pendidikan yang masing-masing memiliki akar dan kepribadian yang 

bertolak belakang.7 Seperti diketahui bahwa pada saat itu masalah pokok yang 

dihadapi oleh umat Islam dalam bidang pendidikan adalah: 

Pertama, pendidikan Islam yang berpusat pada pesantren mengalami 

kemunduran akibat terisolasi oleh perkembangan pengetahuan masyarakat modern. 

Pada dasarnya pendidikan pesantren lebih mengutamakan aspek keagamaan dengan 

metode klasik, sehingga lulusan pondok pesantren kurang mampu menguasai 

pendidik umum. Apalagi dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kuno 

menjadi kurikulum pondok pesantren pada waktu itu kurang bernilai aktual dan 

kurang mampu menjawab tantangan jaman.8 

Kedua, kondisi pendidikan kolonial mengikat pada siswa didik, bersifat 

sekuler, dan a-nasionalis mengancam kehidupan pemuda pribumi yang dijauhkan dari 

agama dan kebudayaan bangsanya sendiri. Tujuan pendidikan dan pengajaran 

kolonial pada waktu itu memang dimaksudkan untuk memecah belah masyarakat. 

Kebudayaan Barat pada masa itu masih dianggap tabu oleh masyarakat, sehingga 

                                                            
7M.T. Arifin, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 

1987), hlm. 204. 

8 M. Yusron Asrofie, K.H. Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya, 
(Yogyakarta: Yogyakarta Ofsett, 1983), hlm. 7. 
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sangat tepat apabila hal tersebut digunakan oleh pemerintah kolonial untuk 

membenturkan paham antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang tidak 

menerima kedatangan kebudayaan Barat. Pendidikan dan pengajaran Barat secara 

garis besar tidak mengandung bahan-bahan untuk membangkitkan pikiran, perasaan, 

dan kehendak untuk mencapai kemajuan, sebab tujuan utama dari pendidikan ini 

ialah untuk mencetak tenaga kerja. Pemerintah kolonial tidak mmberi kecakapan 

untuk melaksanakan kehidupan yang bebas. Jiwa mereka diliputi oleh suasana ingin 

menjadi abdi yang berjiwa buruh.9 

Langkah dasar dalam melakukan suatu pembaharuan, K.H. Ahmad Dahlan 

mengkaji al-Qur’an surat al-Ma’un10 yang didalamnya dapat dipahami secara harfiah 

dan tekstual. Beliau sangat prihatin dan sekaligus bersifat kritis terhadap realitas 

pemahaman umat mengenai ayat tersebut. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam 

ayat-ayat al-Qur’an tidak cukup terungkap dan terpahami sehingga tidak mampu 

menimbulkan sebuah gerakan untuk melakukan dan berbuat sesuatu. Begitu juga 

ketika beliau meneliti nash-nash yang menganjurkan orang-orang untuk mencari ilmu 

                                                            
9Ibid. 

10Surat Al-ma’un merupakan surat ke 103 dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 7 
ayat. Surat ini menjadi salah satu inspirasi bagi K.H Ahmad Dahlan untuk 
mendirikan organisasi Muhammadiyah dan dijadikan satu tujuan gerakan 
Muhammadiyah dengan mendirikan salah satu amal usahanya yaitu Bagian 
Penolong Kesengsaraan Umum (PKU). Bahkan surat ini menjadi materi 
pengajian yang diajarkan dan selalu diberikan berulang-ulang oleh K.H. Ahmad 
Dahlan kepada santri-santrinya di Musholahnya. 
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pengetahuan, membaca, dan mencari ilmu pengetahuan pada umumnya, oleh umt saat 

itu ternyata hanya pada ilmu-ilmu agama Islam saja.11 

Merasakan keadaan pendidikan Islam yang semakin terpuruk dan adanya 

dualisme pendidikan, K.H. Ahmad Dahlan berusaha untuk melakukan reformulasi 

gagasan pendidikan dan melakukan reformulasi teknik dalam bidang pendidikan. 

Cara tersebut merupakan jalan untuk mencari alternatif pembaharuan pendidikan 

untuk mengatasi model dualisme pendidikan antara sistem pesantren dan sistem Barat 

yang berkembang di Indonesia dengan mendirikan sekolah yang diberi nama 

Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tanggal 1 Desember 1911.12 Ketika 

diresmikan, sekolah itu mempunyai 29 siswa dan enam bulan kemudian dilaporkan 

terdapat 62 siswa yang belajardi sekolah itu.13  

Tujuan kependidikan Muhammadiyah dapat dipetik dari gagasan K.H. Ahmad 

Dahlan tentang pendidikan, yaitu: 

a. Pendidikan moral, akhlaq, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter 

manusia yang baik berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits. 

                                                            
11Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, Pengetahuan Pemikiran Keislaman 

Muhammadiyah: Publikasi dan Dinamika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 
2000), hlm. 7-8. 

12Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah: 
Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 24. 

13Suja, Muhammadiyah dan Pendirinya, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah 
Majlis Pustaka, 1989), hlm. 15. 
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b. Pendidikan Individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran 

individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental 

dan jasmani, antara keyakinan dan intelektual, antara perasaan dan akal 

pikiran, serta antar dunia dan akhirat. 

c. Pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan 

kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.14 

Ketiga elemen tersebut merupakan gagasan-gagasan yang penting dari reformulasi 

Muhammadiyah bagi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang keagamaan. 

Atas dasar itu, pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan 

tercermin dari ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan, 

seperti yang  dituturkan sendiri oleh K.H. Ahmad Dahlan, yaitu konsep kyai-intelek 

dan intelek-kyai. Kepada beberapa muridnya K.H. Ahmad Dahlan menjelaskan 

dengan kata-kata: “Dadijo kjai sing kemadjoean, aja kesel anggonmu njamboet gawe 

kanggo Muhammadijah”15, maksud kata-kata tersebut adalah bahwa pendidikan 

Muhammadiyah diorientasikan kepada terbentuknya manusia yang alim dalam ilmu 

agama, yang berpandanagn luas dengan memiliki pengetahuan umum, serta siap 

berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan 

pada masyarakat. 

                                                            
14M.T. Arifin, op.cit., hlm. 204-206. 

15Yusuf A. Hasan, “Merenungkan Kembali Nilai-nilai Historis Pendidikan 
Muhammadiyah”, dalam Suara Muhammadiyah (No. 04, TH. Ke-83, 1998), hlm. 
62-63. 
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Konsep tentang kyai-intelek dan intelek –kyai sebagai tujuan yang hendak 

dicapai dari produk pendidikan Muhammadiyah, mengandung maksud bahwa 

pendidikan Muhammadiyah diarahkan dalam membentuk manusia muslim yang baik 

budi, alim dalam agama, menguasai terhadap masalah ilmu keduniaan, dan bersedia 

berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.16 

Adapun yang diharapkan dari pembentukan manusia yaitu manusia yang 

beridentitas Islam dengan ciri-ciri khas, dapat mengamalkan ajaran Islam yang 

bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Tegasnya, tujuan penyelenggaraan 

pendidikan di kalangan Muhammadiyah adalah untuk menanamkan spirit Islam 

dalam nuansa wawasan keilmuan, sehingga produk pendidikan Muhammadiyah 

adalah manusia-manusia berhati penuh dengan iman. Dari pemikirannya yang 

melimpah akan berbagai pengetahuan dan di tangannya tergenggan sejuta 

keterampilan, maka sasaran pendidikan Muhammadiyah adalah tidak saja mencetak 

ilmuwan agama, tetapi ilmuwan yang berjiwa agamis.17 Sejalan dengan itu, ada 

baiknya kita melihat kembali rumusan historis Muhammadiyah mengenai pendidikan 

Muhammadiyah yang disebut-sebut sebagai Rumusan Betawi yang dirumuskan di 

Jakarta tahun 1936: 

                                                            
16Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembentukan Pendidikan dan Pengajaran 

Islam yang diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah, cet.ke-3 (Malang: 
UP Ken Mutia, 1968), hlm. 94. 

17H. Muhaimin, Pembaharuan Islam Refleksi Pemikiran Rasyid Rida dan 
Tokoh-Tokoh Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2001), hlm. 107-
108. 
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“......Moehammadijah membangoen pergoeroean-pergoroean itoe dengan 
berdasarkan tiga tingkatan: 1. Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang 
Islam jang berkobar-kobar semangatnya. 2. Berbadan sehat, tegap bekerja. 3. 
Hidoep tangannja mentjari rizqi sendiri, sehingga kesemoeanya itoe memberi 
faedah yang besar dan berharga hingga badannja dan djoega hidoep 
bersama.”18 
 
 Muhammadiyah juga mengembangkan sistem pendidikan bersifat kreatif 

dalam mengintegrasikan tuntutan idealisme, kreatif dan modernisasi. Aspek idealisme 

merupakan substansi dari pendidikan Muhammadiyah, sedangkan aspek kreatif dan 

modernisasi merupakan instrumennya. Secara idealis Muhammadiyah konsisten 

terhadap upaya menegakkan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, 

mengembalikan bid’ah dan khurafat kepada tuntunan yang benar serta komitmen 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Aspek kreatif terlihat pada adanya usaha–

usaha mengembangkan pondok pesantren dan dalam memenuhi tuntutan modernisasi 

yaitu dengan mencangkok sistem pendidikan sekuler dalam bentuk persekolahan.19 

Dalam tataran praktis, pembaharuan pendidikan Muhammadiyah terlihat dari 

langkah yang ditempuh Muhammadiyah untuk mendirikan berbagai sekolah. 

Sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah tersebut dapat dikategorikan 

menjadi dua model, yaitu sekolah yang bersifat umum dan sekolah yang bersifat 

keagamaan. Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut 

merupakan perwujudan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad 

XX. Terlihat model sekolah tersebut merupakan sintesa antara unsur-unsur lama 

                                                            
18Yunus A. Hasan, op.cit., hlm. 63. 

19H. Muhaimin, op.cit., hlm. 108-111. 
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dengan unsur yang baru, yang lama ialah tetap dipertahankannya agama Islam 

sebagai dasar, sedangkan yang baru adalah teknik penyelenggaraannya yang banyak 

mengambil dari sistem Barat.20 

Tradisi penyelengaraan pendidikan oleh Muhammadiyah dalam aspek nyata 

merupakan perwujudan gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada 

awal abad XX. Dapat diasumsikan bahwa dengan landasan sistem pendidikan yang 

maju, menjadikan aspek pendidikan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang 

pesat, sesaat setelah organisasi ini berdiri pada tahun 1912. 

Konsepsi teknik pengajaran adalah suatu pemikiran awal atau cita-cita 

pebaharuan pengajaran dengan segenap komponennya, sesuai dengan gagasan 

pembaharuan teknik pengajaran K.H. Ahmad Dahlan yang dipengaruhi oleh situasi 

sistem pendidikan Islam tradisional yang berbasis di Pesantren. 21 Gagasan 

pembaharuan teknik pengajaran K.H. Ahmad Dahlan yang dimaksud ialah 

sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Sosrosugondo, bahwa dalam setiap 

pertemuan, K.H. Ahmad Dahlan seringkali membicarakan segi-segi positif pola 

pendidikan pemerintahan kolonial Belanda kepada teman-temannya bila 

dibandingkan dengan pola pendidikan Islam tradisional. 

Dalam pembicaraan tersebut ia juga menawarkan ide-ide pembaharuannya 

tentang teknik pengajaran yang harus diterapkan di dalam lembaga-lembaga 

                                                            
20M.T. Arifin, op.cit., hlm. 216-222. 

21Ibid. 
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pendidikan Islam tradisional tersebut. Karena sistem pendidikan kolonial pada waktu 

itu dianggapnya sebagai sistem pendidikan yang paling modern. Karena pola klasikal 

dianggap lebih efisien dan efektif, para siswa  juga mendapatkan fasilitas ruang 

belajar, meja, kursi, metode dan materi pelajaran yang tersusun secara sistematis. 

Pada kesempatan yang lain para siswa juga mendapatkan pelajaran tambahan yang 

sekarang dikenal dengan istilah kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ide K.H. Ahmad 

Dahlan yang demikian ini oleh teman-temannya dipandang sebagai pemikiran yang 

menyimpang dari ajaran Islam atau bid’ah, karena pada masa Nabi, hal tersebut 

belum ada. Untuk itu maka tidak heran jika sebagaimana teman-temannya ada yang 

memberikan respon yang kurang berkenan di hatinya. 22 

Usaha pembaharuan dalam pendidikan Muhammadiyah pada awal kelahiran 

oraganisasi ini tampak dari pengembangan kurikulum melalui dau jalur, yaitu: 

a. Mendirikan tempat-tempat pendidikan dimana ilmu agama dan ilmu umum 

diajarkan secara bersama-sama. 

b. Memberikan tambahan pelajaran agama Islam pada sekolah-sekolah umum 

yang sekuler.23 

Muhammadiyah dalam usaha mendirikan sekolah-sekolah, terkadang dengan 

usaha sendiri dan ada juga yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan kolonial 

Belanda. Kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah pemerintah, tetapi dengan 

                                                            
22Ibid. 

23Ibid. 
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tambahan pelajaran agama Islam. Muhammadiyah banyak berjasa dalam 

memperbaharui pendidikan agama, mendidik para guru agama, dan mubaligh. 

Dari sini tampak Muhammadiyah telah begitu beraninnya untuk melakukan 

terobosan baru dalam sistem pendidikannya. Meskipun untuk ukuran sekarang, 

barangkali telah biasa diterapkan oleh hampir seluruh sistem pendidikan yang ada di 

Indonesia. Namun pada masa itu, upaya tersebut merupakan hal baru yang dalam 

kenyataannya sering mendapat tantangan dari berbagai pihak. 

Ciri khas pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah adalah sebagai 

berikut. 

Pertama, model pendidikan tersebut berlandaskan pada semangat 

Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan gagasan pembaharuan Islam. Semangat 

pembahruan Islam yang menjadi karakteristik Muhammadiyah adalah upaya 

mengembalikan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang 

baik dan benar. Semangat tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan sekolah-

sekolah Muhammadiyah yang pada satu sisi merupakan aktualisasi keislaman 

sdangkan pada sisi lain menampilkan semangat ke-indoneisaan. Hasil nyata dari cita-

cita penyelangaraan pendidikan Muhammadiyah tersebut adalah munculnya semangat 

baru dalam diri umat Islam yang nantinya menjadi bibit dalam menggambarkan 

semangat nasionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam pada diri kader-kader 

Muahammadiyah. 

Kedua, sistem pendidikan yang diformulasikan oleh Muhammadiyah adalah 

model penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya mempelajari aspek keagaman 
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semata, tetapi juga pelajaran-pelajaran umum yang merupakan pelajaran utama 

sekolah gubernemen yang berorientasi pada sitem pendidikan modern Barat. 

Kemampuan Muhammadiyah dalam mempformulasikan sistem pendidikan, terlihat 

dari penggabungan model sekolah Islam pada umumnya dengan sistem pendidikan 

gubernemen dalam proporsi yang seimbang. 

Dengan dimasukannya mata pelajaran sekuler ke dalam kurikulum sekolah 

agama atau madrasah ini merupakan terobosan nyata dalam orientasi baru sistem 

pendidikan Islam. Demikian pula dalam penyelenggaraannya, pelajaran-pelajaran 

tidak lagi diberikan di masjid-masjid atau surau, tetapi di gedung sekolah khusus para 

siswa duduk di atas kursi atau bangku dan tidak duduk di lantai seperti di pesantren. 

Waktu belajar diatur sedemikian rupa menurut waktu yang tepat dan berlangsung 

pada siang hari. Para siswa harus memiliki buku-buku pelajaran dan mengikuti ujian-

ujian sebagai cara penilaian yang dilakukan dan berdasarkan hasil masing-masing 

para siswa harus melalui tingkatan –tingkatan tertentu sampai tamat. Sesudah tamat 

para murid diberi ijazah.24 

Perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan madrasah ini juga 

meliputi, bahwa lembaga ini memberi kesempatan para siswa perempuan untuk 

belajar dan bahkan banyak yang menyelenggarakan sistem co-education, yaitu para 

siswa laki-laki belajar bersama-sama dengan para siswa perempuan dalam satu kelas. 

Terhadap staf pengajar, pembaharuan ini dilakukan dengan mengangkat guru-guru 

                                                            
24Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan 

Muhammadiyah Periode Awal, (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 69-70. 
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yang mempunyai kualifikasi ilmu-ilmu agama. Dengan demikian lambat laun akan 

banyak bermunculan guru yang memilki latar belakang pendidikan pesantren, dan 

guru yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah guru pemerintah atau bahakan 

guru Muhammadiyah. 

Pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan oleh 

sekolah-sekolah Muhammadiyah pada awalnya merupakan masa peralihan model 

pendidikan pesantren dengan model perpaduan pesantren-Barat mengalami masa uji 

coba. Perbedaannya dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, 

sebagai berikut: 

a. Cara belajar-mengajar. Di pesantren dipakai cara belajar dengan sitem 

wetonan dan sorongan, tetapi di madrasah Muhammadiyah dilakukan dengan 

sistem klasikal yaitu memakai cara Barat. 

b. Bahan Pelajaran. Di pesantren mata pelajaran diambil dari kitab-kitab agama. 

Sedangkan di madrasah Muhammadiyah diajarkan pengetahuan umum. 

Dipergunakan pula kitab-kitab baik dari ulama konservatif maupun para 

ulama pembaharu. 

c. Rencana pelajaran. Di pesantren rencan pelajaran yang teratur dan integral 

belum dimilik, sedangkan di madrasah Muhammadiyah diatur dengan rencana 

yang teratur dan efisien. 

d. Pendidikan di luar kegiatan formal. Di pesantren pendidikan di luar kegiatan 

resmi kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan kegiatan para siswa 
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madrasah yang tinggal di asrama yang dilaksanakan di luar kegiatan resmi 

dipimpin secara teratur. 

e. Pengasuh dan guru. Di pesantren para guru dan pengasuh hanya terdiri dari 

mereka yang memilki pengetahuan saja. Di madrasah Muhammadiyah 

pengasuh terdiri dari ahli agama seperti, K.H. Ibrahim, K.H. Hariad, dan K.H. 

Ahmad Dahlan; juga ahli pengethuan umum seperti R. Djojodoegito, 

Sosrosoegondo, Darmowintono, Pringgonoto dan sebagainya. 

f. Hubungan guru-murid. Di pesantren hubngan in bersifat otoriter 

(paternalistik), sedangkan di madrasah Muhammadiyah didasarkan atas 

hubungan yang akrab.25 

Dengan demikian, melalui gagasan dan langkah praktis penyelenggaraan 

pendidikan yang teratur, pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada 

awal abad XX telah mampu menjadi saingan sekolah-sekolah yang dikelola oleh 

pemerintah Belanda. Salah satu sekolah yang didirkan oleh K.H. Ahmad Dahlan 

untuk mewujudkan cita-citanya adalah Qismul Arqa pada tahun 1918 yang 

merupakan madrasah (tingkat menengah) terbesar dan tertua di Yogyakarta.26 

Sebelumnya K.H.A Dahlan telah mendirikan sekolah rakyat di kampung Kauman 

dengan murid laki-laki dan perempuan pada saat yang hampir bersamaan dengan 

                                                            
25Amir Hamzah Wirjosukarto (1968), op.cit., hlm. 120-131. M.T. Arifin, 

op.cit., hlm. 222-223. 

26Amir Hamzah Wirjosukarto, op.cit. hlm. 115. 
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berdirinya Muhammadiyah. Sesudah itu menyusul sekolah rakyat di Suronatan yang 

kemudian dikenal dengan nama Sekolah Setander. Pada waktu itu mulai diadakan 

pemisahan antara murid laki-laki dan perempuan, murid laki-laki di Suronatan dan 

perempuan di Kauman yang kemudian terkenal dengan nama Pawiyatan Wanita 

Muhammadiyah Kauman.27 Tidak hanya itu Muhammadiyah juga berhasil 

mengusahakan bantuan subsidi penyelanggaraan sekolah dari pemerintah, meskipun 

keberhasilan tersebut sering dikritik dan diperotes oleh organisasi lainnya. 

 

Lahirnya Al Qismul Arqa, Cikal Bakal Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memilih jalan pendidikan sebagai 

jalan untuk mencapai tujuan, yaitu melaksanakan ajaran sesuai al-Qur’an dan Sunnah. 

Sistem pengajaran yang digunakan adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu agama 

dan ilmu umum secara bersama-sama. Bahkan sebelum K.H. Ahmad Dahlan 

mendirikan Muhammadiyah sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita dan 

perjuangan, beliau sudah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada 

tahun 1911 yang sejajar dengan sekolah Angka Loro. Sekolah ini merupakan 

eksperimen dari gagasan brilian K.H. Ahmad Dahlan, yang sebenarnya masih asing 

di kalangan masyarakat Kauman pada waktu itu. Dengan metode pembelajaran 

modern, sekolah Kyai atau Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah menerapkan 

model pendidikan yang memadukan pendidikan umum dan agama. 

                                                            
27Ibid., hlm. 117. 
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Setelah Anggaran Dasar Muhammadiyah berubah (Statuten 1914), ruang 

lingkup gerakan Muhammadiyah sudah merambah ke luar Yogyakarta. K.H. Ahmad 

Dahlan menghadapi tantangan baru ketika perkembangan sekolah Muhammadiyah 

begitu cepat terjadi sampai akhirnya muncul persoalan baru, yaitu kurangnya guru. 

Muhammadiyah juga harus memenuhi permintaan guru dari organisasi Islam lainnya, 

seperti Sarekat Islam dan Komite Tentang Kanjeng Nabi Muhammad di Pekalongan 

dan Surabaya. 28 Untuk mengatasi persoalan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan 

mendirikan sekolah tingkat lanjut yang bernama al Qismul Arqa pada tahun 1918. 

Sekolah tingkat lanjut ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan para guru agama 

di sekolah-sekolah (rendah) Muhammadiyah.29 Sekolah ini menerima lulusan 

Sekolah Angka Loro Muhammadiyah atau orang-orang yang mengetahui 

pengetahuan agama Islam dan ilmu umum setingkat dengan lulusan Sekolah Angka 

Loro.  Sekolah ini diharapkan mampu menghasilkan guru yang mempunyai 

pengetahuan sama dengan lulusan Kweekschool dan NoormaalSchool milik 

pemerintah. 

 

                                                            
28Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, Sejarah Muhammadiyah, t.t., hlm. 25. 

29Amir Hamzah Wirjosukarto (1966), op.cit., hlm. 118 dan Mahmud Junus, 
Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Pustaka Mahammadiyah, 
1996), hlm. 236. 
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Al Qismul Arqa belum mengenal kelas.30 Materi yang diberikan sepenuhnya 

adalah mata pelajaran agama yang tidak jauh beda dengan pondok pesantren pada 

umumnya. Hanya yang membedakan adalah pengunaan papan tulis yang terbuat dari 

kayu suren. Sekolah ini adalah sekolah rintisan untuk bisa mencapai yang di inginkan 

oleh K.H. Ahmad Dahlan, karena pelajaran yang diberikan hanya beekaitan dengan 

pendidikan agama saja. Barulah pada tahun 1921 al Qismul Arqa berganti nama 

menjadi Pondok Muhammadiyah.31  Sejak berganti nama menjadi Pondok 

Muhammadiyah inilah ilmu-ilmu umum mulai diajarkan di samping pelajaran agama 

ynag diberikan menurut paham baru. Sejak itu pula perguruan tersebut merupakan 

perguruan tingkat menengah yang pertama kali yang memberikan ilmu umum dan 

ilmu agama secara bersama-sama. 

Sistem klasikal  yang mulai dirintis sejak awal didirikan, mulai 

disempurnakan setelah menjadi Pondok Muhammadiyah. Cara belajar dalam sistem 

ini adalah satu ruangan tertentu untuk murid-murid dengan tingkatan pengetahuan 

yang sejajar dengan diajarkan oleh guru yang sama dan bahan pelajaran yang sama 

pula. Pada saat itu ruangan kelas telah dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku 

untuk pelajaran ditambahkan papan tulis, meja, dan kursi guru. Cara ini merupakan 

                                                            
30Aminullah Lewa N. “Madrasah Mu’allimin Muhammadijah Jogjakarta”, 

dalam buku Peringatan 40 Tahun Muhammadijah. (Yogyakarta: Panitiya 
Peringatan 40 Tahun Muhammadijah Bagian Penerangan Kotapraja Jogjakarta, 
1952), hlm. 50. 

31Aminullah Lewa N, op.cit., hlm. 40. 
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pengajaran model barat.32 Ulama-ulama kuno menganggap hal tersebut sebagai 

perbuatan kafir. 

Sistem internaat atau asrama juga diterapkan dalam Pondok Muhammadiyah. 

Pada saat itu kata asrama belum dikenal. Masyarakat hanya mengenal pondok yang 

kurang memenuhi pesyaratan sebagai tempat pendidikan. Oleh karena itu, 

Muhammadiyah memilih kata internaat.33 Internaat  disediakan bagi para pelajar 

Pondok Muhammadiyah. 

Karena Kebutuhan akan guru yang sangat mendesak di wilayah Hindia 

Belanda pada saat itu, membuat H. B. Muhamamdiyah memutuskan mengadakan 

sebuah sekolah Kweekschool Islam. Rencana semula memang Pondok 

Muhammadiyah akan dijadikan Kweekschool Islam bila sudah cukup dana bagi biaya 

pengadaannya. Bagi Muhammadiyah Pondok Muhammadiyah bukan hanya untuk 

keperluan Muhammadiyah saja, tetapi untuk semua sekolah Islam. Akhirnya Pondok 

Muhammadiyah berganti nama menjadi Kweekschool Islam pada tahun 1923.34 

Pada tahun 1928 lama studi di Kweekschool Muhammadiyah menjadi 5 

tahun. Akan tetapi, kelas wustho  hanya sampai tingkatan ketiga (3 tahun). Apabila 

                                                            
32Ibid., hlm. 122. 

33Suara Muhammadiyah, ‘Pendidikan Keagamaan” dalam Suara 
Muhammadiyah. No. 21, tahun. Ke-80. 1-15 November 1995 (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 1995), hlm. 48. 

34Solichin Salam, K. H. Ahmad Dahlan: Reformer Islam Indonesia, (Djakarta: 
Djajamurni, 1963), hlm. 47. 
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siswa menyelesaikan studi selama 5 tahun, maka ia berhak mendapatkan ijazah 

Kweekschool Muhammadiyah karena telah menempuh masa studi secara penuh. 

Sebagai institusi pendidikan Islam, Kweekschool Muhammadiyah pada waktu 

itu tidak sama dengan pondok salaf yang dipimpin oleh seorang kiayi kharismatik. 

Kurikulum Kweekschool Muhammadiyah juga tidak sama dengan kurikulum pondok 

pesantren pada umumnya yang tidak direncanakan secara matang. Metode belajar di 

Kweekschool Muhammadiyah juga tidak hanya mengenal metode sorongan atau 

weton, tetapi sudah mengadopsi metode-metode belajar gaya Barat. 

Tidak lama setelah itu, sekitar tahun 1924, siswa Kweekschool Islam 

dipisahkan antara pria dan wanita, Kweekschool Muhammadijah Lelaki untuk siswa 

putra dan Kweekschool Muhammadijah Perempuan untuk siswa putri.35  Karena 

adanya Ordonansi Guru yang dikeluarkan pada tahun 1905 oleh Pemerintahan 

Belanda dan kebijakan Ordonansi Sekolah Liar yang diterbitkan pada tahun 1923 

oleh pemerintah kolonial yang bertujuan untuk membatasi gerak sekolah-sekolah 

swasta, termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang dikhawatirkan menjadi 

pemicu kebangkitan nasionalisme kaum bumiputra. 

Karena itu pengurus Muhammadiyah mengubah nama institusi pendidikan 

yang menggunakan bahasa Belanda dengan istilah Arab untuk menyelamatkan 

sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk Kweekschool Muhammadiyah. Maka 

pada 1 Januari 1932, nama Kweekschool Muhammadiyah diganti dengan nama baru 

                                                            
35Solichin Salam, op. cit., hlm. 47. 
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yaitu Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah dan baru pada kongres ke-23 yang 

bertempat di Yogyakarta secara resmi mendapatkan keputusan secara resmi 

perubahan nama menjadi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah.36 

Semenjak dari al Qismul Arqa sampai menjadi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah sekolah ini menjadi sekolah unggulan bagi masyarakat pribumi yang 

tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah pemerintah pada saat itu, karena pada saat itu 

yang bisa masuk ke sekolah-sekolah tingkat lanjut milik pemerintah hanya anak-anak 

para para pejabat, bangsawan dan anak-anak orang Eropa saja. Orientasi pendidikan 

milik pemerintah juga hanya untuk menjadikan mereka sebagai para pekerja 

pemerintah tidak untuk mencerdaskan masyarakat pribumi. Karena pemerintah 

kolonial Belanda takut jika para pribumi sudah semakin pandai maka rasa nasionilme 

menjadi tinggi dan itu mengancam eksistensi mereka di Nusantara ini. 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah menjadi primadona dikarenakan sitem 

pendidikannya yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama saja ataupun pelajaran 

umum saja. Keseimbangan dalam pengajaran inilah yang membuat banyak 

masyarakat pribumi tertarik untuk menjadi murid. Tidak hanya itu, kebutuhan akan 

guru untuk sekolah-sekolah pribumi dan kader persyarikatan juga yang 

mengakibatkan Muhammadiyah membuka seluas-luasnya untuk para masyarakat 

pribumi untuk belajar di Madrasah ini. 

                                                            
36Mu’arip, Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan 

Kweekschool Moehammadijah 1923-1932, (Yogyakarta: Gramasurya, 2012), hlm. 
145. 
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B. Proses Pendidikan Wanita Taman Siswa 

Pada 07 Juli 1924, Taman Siswa di Yogyakarta membuka bagian Mulo-

Kweekschool, lama pendidikan empat tahun.37 Pendidikan ini ditempuh setelah 

menyelesaikan pendidikan di Taman Muda atau yang setingkat. Tujuan dibentuk 

sekolah guru tersebut adalah untuk mencetak guru-guru dari didikan Taman Siswa 

sendiri. Jumlah murid yang mengikuti angkatan pertama sekolah ini ada 55 murid, 

empat murid adalah perempuan.38 Selain murid perempuan yang sedikit, guru-guru 

perempuan di Taman Siswa pada awal-awal berdirinya juga masih sedikit. Beberapa 

Guru Taman Siswa pada lima tahun dua tahun pertama berdirinya antara lain; 

Soewardi Soeryaningrat mengajar paramasastra Belanda, ilmu hayat, tatanegara, dan 

pengetahuan umum; Soerjopoetro mengajar ilmu ukur, bahasa inggris, dan ilmu alam; 

Soerjodipoetro mengajar aljabar, menggambar, dan ilmu bumi; Suwandhi mengajar 

bahasa Belanda dan sejarah; Wirjodhihardjo mengajar bahasa Jawa dan Indonesia; 

dan Koentho mengurusi masalah keuangan.39  

Murid dan guru perempuan pada masa kolonial Belanda masih sedikit. 

Kesadaran pendidikan untuk perempuan masih kurang. Kultur Jawa dengan budaya 

budaya patriaki, menempatkan perempuan sebagai konco wingking yang harus setia, 

dan mengabdi pada laki-laki. Padangan seperti itu memposisikan wanita hanya di 
                                                            

37  Sajogo, Riwayat Taman Siswa , 30 Tahun: 1922-1952, (Yogyakarta: 
Majelis Luhur Taman Siswa, 1952), hlm. 20. 

38 ibid. 
 
39 ibid. 
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dapur, sumur dan kasur. Posisi tersebut bagi anggapan orang-orang Jawa tidak 

memerlukan pendidikan yang tinggi, karena asal perempuan bisa mengurus rumah 

tangga, mengurus anak dan mengurus suami, sudah dianggap cukup. Sehingga 

perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan. Perempuan Jawa pada 

beberapa bukti sejarah bisa dibilang hanya merupakan ‘bayang-bayang’ laki-laki. 

Perempuan diberlakukan tidak sama dengan laki-laki di dalam kehidupan masyarakat. 

Misalnya dalam hal pemberian upah di perkebunan, upah perempuan lebih sedikit 

daripada upah laki-laki, padahal dengan pekerjaan yang sama. 

   
Sumber www.kitlv.nl 40  

 
Beberapa pekerjaan yang erat dengan perempuan di Jawa diantaranya 

memanen padi, kopi, membatik, menumbuk padi, mengrurus rumah tangga. Selain itu 

perempuan hanya tinggal di rumah tanpa boleh melakukan kegiatan lainnya. 

Pekerjaan tersebut bukan yang menjadi permasalahan, tetapi masalahnya adalah hak 

                                                            
40 Gambar pertama diperoleh dari www.kitlv.nl, Vrouw bezig met het oogste 

van rijst op Java. Kode gambar: 17091. Tahun 1940. Gambar kedua dari 
www.kitlv.nl, Vrouw aan het batikken op Java, kode gambar: 87443, tahun 1875. 
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pendidikan bagi perempuan yang kurang mendapat perhatian. Akhir abad 19 dan 

awal abad 20, perjuangan untuk pendidikan perempuan di Hindia Belanda mulai 

nampak. 

Keinginan pendidikan untuk perempuan, pertama kali di nyatakan R.A. 

Kartini melalui surat-suratnya yang dikirimkan kepada teman-temannya di Belanda. 

Keinginan Kartini mengenai pendidikan untuk perempuan tersebut dapat diwujudkan 

setelah dia meninggal. Pada 1913, isrti Van Deventer mendirikan Yayasan Kartini, 

dia memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi. Van 

Deventer yang merupakan anggota parlemen Belanda, terkesan dengan pemikiran 

Kartini yang ingin mendirikan sekolah bagi perempuan, dan keinginan Kartini 

tersebut diwujudkan istri Van Deventer. Sementara itu di Taman Siswa, keinginan 

adanya pendidikan bagi perempuan diprakarsai Sutartinah.41 

Ki Hadjar Dewantara juga menaruh perhatian pada nasib pendidikan  

perempuan di Hindia Belanda. Pada 1928, Ki Hadjar menulis artikel yang berisikan 

mengenai perempuan di Barat yang tengah gencar menyuarakan emansipasi menuntut 

persamaan hak dengan laki-laki.42 Menurut Ki Hadjar persamaan hak antara laki-laki 

dan perempuan ada beberapa yang dibenarkan, tetapi ada beberapa yang tidak bisa 

disamakan. Perempuan memiliki kodrat menjadi ibu, merawat anak dan menjadi 

                                                            
41  Sutartinah adalah nama dari Nyi Hadjar Dewantara. Sutartinyah berganti 

nama menjadi Nyi Hadjar sejak 23 Februari 1928. 
 
42 Darsiti Soeratman, Ki Hadjar Dewantara, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan, 1986), hlm. 70. 
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pendidik pertama bagi anak-anak mereka; kodrat tersebut tentu tidak bisa digantikan 

oleh laki-laki. Begitu juga peranan laki-laki sebagai kepala keluarga yang 

menanggung kehidupan istri dan anak-anaknya, tidak bisa pula digantikan istri. 

Persamaan hak yang diperbolehkan menurut Ki Hadjar adalah dalam mendapatkan 

pendidikan. Perempuan yang memiliki pengetahuan yang luas maka akan luwes juga 

medidik anaknya dengan pengetahuannya tersebut, maka pendidikan bagi perempuan 

diperlukan asalkan perempuan tidak melupakan kodratnya. Ki Hadjar Dewantara 

pernah menyerukan kepada wanita Indonesia: 

“Ketahuilah bahwa kamu sekalian berkuasa mendidik keutamaan, karena 
besarlah pengaruhmu pada barang dan tempat kelilingmu dalam hal kesucian, 
kehalusan, dan dalamnya batin. Ingatlah, bahwa kaamu berhak turut campur dalam 
semua perkara. Hukum adat kita memberi hak dan kelonggaran padamu lebih 
daripada hak-hak orang perempuan Eropa. Usahakanlah kekuatanmu. Gunakan 
kemuliaan rakyatmu dan keselamatan dunia.”43 

 
 
Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, juga tidak lepas 

dari peranan perempuan. Pada tahun yang sama, perempuan-perempuan di perguruan 

Taman Siswa membentuk kesatuan dengan nama Wanita Taman Siswa. Pemrakarsa 

kesatuan tersebut adalah Sutartinah atau Nyi Hadjar Dewantara yang dibantu oleh 

Rusmiah, Jumilah, Siti Marsidah dan nyonya Sutomo. Keinginan dari Wanita Taman 

siswa adalah memajukan pendidikan terutama pendidikan bagi perempuan. 

Pendidikan yang didirikan Ki Hadjar, pada adalah Taman Indria, yang mana 

pengajarnya adalah wanita. Karena wanita dianggap yang paling mampu mengayomi 

anak-anak usia dini. Anak-anak kecil biasanya lebih tertarik kepada guru wanita 
                                                            

43 ibid., hlm 110. 
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daripada guru laki-laki, karena mereka masih membutuhkan hubungan batin dengan 

ibu, selain itu perempuan juga lebih sabar dalam memenuhi kemauan anak dan 

keinginan anak, melayani nafsu anak, dan memelihara tubuh anak.44 Tentu saja itu 

karena tidak terlepas dari kodrat wanita sebagai ibu, yang memiliki naluri kesabaran 

dan ketlatenan untuk menghadapi tingkah laku anak-anak. Perempuan ketika menjadi 

ibu adalah guru pertama anak-anak sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. Jadi 

ketika perempuan memiliki pengetahuan yang luas, maka akan mampu mendidik 

anak-anak mereka dengan baik.  

Taman Siswa memberlakukan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki 

dan wanita. Keberadaan wanita juga mendukung kemajuan Taman Siswa,  maka dari 

itu badan Wanita Taman Siswa yang beranggotakan pamong-pamong Taman Siswa 

dan istri-istri pamong berkewajiban membantu Taman Siswa dalam segala usaha.45 

Wanita Taman Siswa juga memiliki tugas dalam bidang pendidikan, khususnya 

pendidikan bagi anak-anak perempuan. Wanita Taman Siswa dalam mendidik anak-

anak juga harus berpatokan pada dasar-dasar pendidikan perguruan Taman Siswa, 

yaitu: kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.  

Sutartinah yang lebih dikenal dengan nama Nyi hadjar Dewantara 

memprakarsai berdirinya badan wanita Taman Siswa tersebut. Semboyan wanita 

Taman Siswa menggunakan asas dan tujuan sama dengan asas dan tujuan perguruan 

Taman Siswa, dengan semboyannya suci tata ngesti tunggal. Intinya, Wanita Taman 
                                                            

44 Op.cit., Darsiti Soeratman., hlm. 110. 
 
45 ibid. 
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Siswa mendukung pendidikan yang dijalankan Taman Siswa. Selain itu, Wanita 

Taman Siswa ingin memperjuangkan pendidikan bagi wanita pribumi yang selama 

masa kolonial diabaikan oleh pemerintah.  

Keberadaan Wanita Taman Siswa memiliki arti penting bagi bersatunya 

Wanita-wanita Taman Siswa di seluruh cabang di Indonesia. Oleh karena itu, untuk 

mempersatukan seluruh Wanita Taman Siswa, maka pada 31 Maret 1931, dibentuk 

Badan Pusat Wanita Tamansiswa. Kedudukan Wanita Taman Siswa adalah sebagai 

organisasi yang mewadahi kaum perempuan di lingkungan Taman Siswa. Wanita 

Taman Siswa berciri khas, bersifat, berasas dan bertujuan sama dengan perguruan 

Taman Siswa. Asas Perguruan Taman Siswa ada tujuh, diantanya adalah:46 

1. Pasal I berisi dasar kemerdekaan dan dasar kodrat alam yang diwujudkan 

dengan sistem among. 

2. Pasal II berisi dasar kemerdekaan. 

3. Pasal III berisi sifat pendidikan untuk kepentingan sosial; ekonomi; dan 

politik, maka untuk menghindari kepentingan-kepentingan tersebut Taman 

Siswa menerapkan dasar kebudayaan nasional. 

4. Pasal IV berisi dasar kerakyatan 

5. Pasal V berisi kepercayaan kepada kekuatan sendiri untuk mengembangkan 

pendidikan. 

                                                            
46 Abdurrachman Surjomihardjo, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa 

dalam Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Sinar Harapan. 1986, hlm. 88-89 
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6. Pasal VI berisi mengenai keharusan menggunakan kekuatan sendiri, dan 

menghindari bantuan dari pihak lain yang mengikat. 

7. Pasal VII berisi mengenai keharusan seorang guru untuk mendampingi 

belajar anak didiknya. 

Wanita Taman Siswa mengikuti tujuh asas Taman Siswa tersebut. Taman 

Siswa memiliki pondok atau asrama bagi siswa-siswanya. Untuk asrama laki-laki 

disebut wisma pria, sementara untuk perempuan disebut wisma Rini. Bagi siswa 

perempuan di wisma Rini juga diajarkan menjahit, memasak serta ketrampilan-

ketrampilan perempuan lainnya. Pendidikan asrama atau pondok mempermudah 

murid-murid bertanya kepada gurunya jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. 

Selain itu murid dapat belajar mandiri, tolong menolong antar teman, hidup 

bersahaja, serta inovatif selama mengikuti asrama. 

Wanita Taman Siswa berusaha memperjuangkan pendidikan bagi perempuan 

di Hindia Belanda. Nyi Hadjar Dewantara sebagai pemuka Wanita Taman Siswa, 

bersama dengan beberapa wanita lainnya baik dari Taman Siswa maupun organisasi 

wanita lainnya mengadakan Kongres Perempuan I. Tokoh-tokoh tersebut misalnya 

saja Nyi Hadjar Deantara, R. A. Sukonto, dan R.A. Suyatin, mengajak perkumpulan-

perkumpulan wanita lainnya di Yogyakarta untuk menyatukan kekuatan untuk 

membantu mendukung perjuangan bangsa. Akhirnya pada 22-25 Desember 1928, di 

Yogyakarta, diadakan Kongres Perempuan I atas inisiatif beberapa tokoh perempuan 

tersebut. Sebenarnya masih banyak keterlibatan tokoh-tokoh lainnya. Akhirnya 

tanggal 22 Desember sampai saat ini diperingati sebagai hari ibu. 
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Sumber: Koleksi Museum Dewantara Kirti Griya. Kongres Wanita Taman 
Siswa 30-31 Desember 1932. 
 

Dukungan yang diberikan Wanita Taman Siswa terhadap perjuangan yang 

dilakukan Perguruan Taman Siswa nampak ketika perkembangan Taman Siswa 

dihalangi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan diberlakukannya ordonansi 

sekolah liar. Pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir dengan perkembangan 

sekolah-sekolah partikelir yang semakin pesat, salah satunya adalah Taman Siswa. 

Perlawanan dilakukan oleh Taman Siswa menentang peraturan tersebut, tidak hanya 

Taman Siswa di Yogyakarta saja yang melakukan perlawanan, tetapi juga cabang-

cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia.  

Sebagai contoh perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar adalah dilakukan 

Taman Siswa cabang Cirebon yang mengadakan rapat terbuka pada 18 Desember 
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1932.47 Selain Taman Siswa Cirebon, Taman Siswa Nganjuk juga mengadakan 

pertemua pada 11 Desember 1932.48 Kedua cabang Taman Siswa tersebut 

membuktikan kebersamaan Taman Siswa dalam menentang ordonansi sekolah liar. 

Puncak perlawanan terhadap Ordonansi Sekolah Liar adalah ketika dua pamong 

Taman Siswa ditangkap, mereka adalah Soekardi dan Kartawan.49 Sementara itu, 

keluarga Taman Siswa mengumpulkan dana untuk membantu keluarga korban 

penangkapan akibat berlakunya ordonansi sekolah liar. Selain itu semangat Taman 

Siswa juga tidak surut dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika ada guru yang 

ditangkap maka guru-guru yang lain menggantikan. Sampai akhirnya pemerintah 

kolonial membatalkan ordonansi tersebut pada 13 Februari 1933. 

Wanita Taman siswa juga turut memberi dukungan terhadap perguruan 

Taman siswa yang sedang melawan ordonansi sekolah liar. Wanita Taman Siswa 

pada 330-31 Desember 1932 melakukan konferensi untuk membahas peraturan 

pemerintah tersebut. Konferensi tersebut bertujuan untuk mempersatukan kekuatan 

diantara wanita-wanita Taman siswa untuk mendukung perlawanan yang dilakukan 

pamong-pamong Taman Siswa yang laki-laki. Anggota Wanita Taman Siswa yang 

menjadi guru tetap mengajar di perguruan Taman Siswa tanpa takut adanya peraturan 

                                                            
47 Motie 29 Desember 1932. No. 41060. Tentang motie rapat Taman siswa 

cabang Cirebon. Koleksi Arsip Nasional Indonesia. 
 
48 Motie 16 Desember 1932. No. 39388. Tentang Keputusan rapat Taman 

Siswa cabang Nganjuk. Koleksi Arsip Nasional Indonesia 
 
49 Soekardi. Peringatan tentang Korban Ordonansi yang Pertamadalam 

Taman Siswa. Majalah Poesara jilid IV, no. 4 1932., hlm. 26-27. 
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tersebut. Karena jika perguruan ditutup karena berlakunya ordonansi sekolah liar, 

maka murid-murid akan rugi, tidak mendapat pendidikan. Seandainya murid-murid 

tidak mendapat pendidikan maka perjuangan menuju kemerdekaan juga akan 

terhambat. 

Wanita Taman Siswa merupakan badan yang mempersatukan wanita-wanita 

Taman siswa diseluruh cabang. Pengaruhnya adalah member dukungan terhadap 

perjuangan Taman siswa mewujudkan pendidikan nasional. Selain itu Wanita Taman 

Siswa juga ingin memajukan pendidikan bagi perempuan. Supaya perempuan 

mendapatkan hanya yang sama dalam hal pendidkan seperti halnya laki-laki, tetapi 

Wanita Taman siswa juga berharap bahwa perempuan tidak akan mengingkari 

kodratnya sebagai pengampu keturunan, yaitu sebagai ibu. Setelah proklamasi 

kemerdekaan pun, Wanita Taman Siswa juga mendukung perkembangan Taman 

Siswa menghadapi era kemajuan yang semakin luas. Pedidikan bagi perempuan pun 

terbuka lebar pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Berkembangnya 

Wanita Taman Siswa tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pendirinya, serta penerusnya 

yang tetap memiliki jiwa ingin mengembangkan bangsa pada umumnya dan 

mengembangkan Taman Siswa pada khususnya. 

 


