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BAB IV 
KESIMPULAN 

 
 

Pendidikan merupakan dasar yang baik bagi perjuangan melawan penjajahan. 

Pendidikan mampu melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan bisa peka terhadap 

situasi sosial, sehingga akan mengetahui bagaimana tertekannya pribumi akibat 

pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memanfaatkan pribumi hampir 

dalam berbagai hal, misalnya perkebunan, pembangunan jalan, dan tenaga 

administrasi murah. Tenaga pribumi di gunakan tanpa imbalan yang setimpal. Hal ini 

terjadi karena rakyat pribumi sebagian besar belum banyak pengetahuan akan 

kolonisasi. Jadi ada rasa takut untuk melawan secara diplomasi, kalaupun ada 

perlawanan, biasanya dilakukan secara fisik yaitu angkat senjata. Perlawanan yang 

semacam itu mudah dipatahkan.  

Perlawanan fisik yang mudah dipatahkan tersebut menggerakkan beberapa 

tokoh untuk mendirikan pendidikan bagi pribumi, supaya mencetak pribumi yang 

pandai. Contohnya adalah Soewardi Soeryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki 

Hadjar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka 

mengharapkan, dengan pendidikan rakyat pribumi mampu menuntut hak 

kemerdekaan untuk lepas dari penjajahan Belanda. Kedua tokoh tersebut sama-sama 

menjalankan pendidikan, tetapi memiliki perbedaan, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan 

pendidikan dengan landasan agama Islam, sementara Ki Hadjar Dewantara 

menjalankan pendidikan nasional, yang menggunakan kebudayaan bangsa sebagai 

sarana pendidikan. 
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Salah satu sekolah yang didirikan Muhammadiyah adalah Mualimin. 

pendidikan berdasarkan agama yang dijalankan Muhammadiyah diharapkan mampu 

memunculkan kader-kader yang berakhlak baik dalam perjuangan. Kader-kader hasil 

didikan Mualimin nanti akan berjuang di organisasi Muhammadiyah. Dasar 

pendidikan agama Islam dipilih karena selain Muhammadiyah merupakan organisasi 

agama Islam, juga karena sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial 

Belanda tidak mengajarkan agama. Sekolah tersebut hanya mengajarkan pengetahuan 

umum dengan bahasa pengantar Belanda serta diajarkan pula kebudayaan Eropa, 

sehingga pendidikan Belanda dirasa hanya mencetak manusia yang cerdas otak, tetapi 

akhlaknya kurang. 

Sementara itu, Taman Siswa menggunakan pendidikan nasional sebagai 

model pendidikannya. Pendidikan yang bebas tanpa ada kekangan, mencontoh 

metode pendidikan Montessori dan R. Tagore. Kesatuan Wanita Taman Siswa yang 

merupakan bagian dari Perguruan Taman Siswa merupakan perkumpulan wanita-

wanita Taman siswa. Perkumpulan itu bermula karena keinginan mewujudkan 

pendidikan bagi perempuan, karena pendidikan bagi perempuan masih sangat kurang 

perhatian. Wanita Taman Siswa menjadi salah satu pendukung diadakannya kongres 

Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928, yang kemudian setiap tanggal tersebut 

di Indonesia diperingati hari Ibu. 

Wanita Taman siswa yang menggunakan asas dan tujuan sama dengan 

Perguruan Taman Siswa tentu saja mendukung pendidikan yang dijalankan Taman 

Siswa. Salah satu bukti dukungan tersebut adalah ketika perkembangan Taman siswa 
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terhambat dengan diberlakukannya Ordonansi Sekolah Liar oleh pemerintah kolonial 

Belanda. Ordonansi tersebut merupakan peraturan yang membatasi perkembangan 

sekolah-sekolah partikelir di Hindia Belanda. Wanita-Taman Siswa pun juga siaga 

ketika ordonansi tersebut benar-benar melarang beberapa guru Taman Siswa 

mengajar. Keberadaan wanita Taman Siswa bagi Taman Siswa, selain mendukung 

perkembangan Taman Siswa juga mengusahakan pendidikan bagi kaum perempuan. 

Dua contoh pendidikan, yaitu Mu’allimin Muhammaddiyah serta organisasi 

Wanita Taman Siswa, menggambarkan kombinasi perjuangan dalam bidang 

pendidikan. Meskipun kedua pendidikan tersebut tidak dicampur, tetapi dalam 

pendidikan bagi pribumi awal abad 20, memberikan dua warna yang sama-sama ingin 

memenuhi kebutuhan pendidikan bagi pribumi. Mu’alllimin Muhammadiyah 

menjalankan pendidikan bagi laki-laki dengan nuansa agama Islam, sementara itu 

Wanita Taman Siswa menginginkan adanya pendidikan berdasarkan kebudayaan 

nasional bagi perempuan. Dua warna pendidikan tersebut memenuhi kebutuhan 

pendidikan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan pribumi pada awal abad 

ke-20. 


