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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Pada Bab V ini, penulis akan menjelaskan simpulan dari 

penelitian ini. Di samping simpulan, penulis juga memberikan 

rekomendasi, baik untuk kepentingan akademik  maupun bagi 

kepentingan penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Simpulan  
Pertama, masa pembentukan jiwa pejuang dalam diri Raden 

Ajeng Sutartinah sudah berlangsung semenjak kecil dengan dididik dalam 

cara hidup yang sederhana tidak seperti anak-anak bangsawan yang lain. 

Pembentukan jiwa yang Raden Ajeng Sutartinah terima ini tidak terlepas 

dari peran kedua orang tuanya yang selalu hidup dalam tekanan dan 

penderitaan. Selain itu, pembentukan jiwa yang diterima oleh Raden 

Ajeng Sutartinah tidak semata-mata hanya dari didikan kedua orang 

tuanya saja, melainkan keadaan lingkungan masyarakat yang saat itu 

dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu pun telah 

membangkitkan dan menempa cita-cita semangat perjuangan dari Raden 

Ajeng Sutartinah. Dalam suasana hidup dan kehidupan seperti itu Raden 

Ajeng Sutartinah dilahirkan, tumbuh, ditempa, dibentuk jiwa dan 

mentalnya, maka sudah sewajarnya apabila keadaan itu telah 

menumbuhkan jiwa perjuangan dan jiwa kemerdekaan dalam dirinya. Hal 

ini yang kemudian menjadi latar belakang sejarah yang berpengaruh kuat 

pada pembentukan jiwa dan kesadaran hidup dari Raden Ajeng 

Sutartinah. Pernikahannya dengan Suwardi Suryaningrat membuat 

kehidupan Raden Ajeng Sutartinah mengalami perubahan yang 

siginifikan, salah satunya adalah membuat Raden Ajeng Sutartinah 

mengenal dunia jurnalistik dan politik yang membuatnya selalu 

menjalankan konfrontasi dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. 

Raden Ajeng Sutartinah sendiri bukan semata-mata seorang istri yang 

hanya setia mendampingi suaminya dalam ranah domestik (rumah tangga 

saja), namun dia memiliki peranan di ranah publik. Hal ini dapat 

dibuktikan ketika Raden Ajeng Sutartinah hidup bersama suaminya di 

negeri pengasingan Belanda, di mana Raden Ajeng Sutartinah tidak 

pernah melepaskan diri dari tanggung jawab moral. Meskipun status dari 

Raden Ajeng Sutartinah hanya mengikuti suaminya yang dihukum buang, 

namun Raden Ajeng Sutartinah juga ikut memikirkan secara aktif 

bagaimana cita-cita perjuangan dilaksanakan dan bagaimana hidup harus 

dipertahankan. Kehadiran dan peranan Raden Ajeng Sutartinah di 
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pengasingan jelas menunjukkan bahwa dia memiliki tanggung jawab 

penuh sebagai seorang pejuang di samping suaminya.  

Kedua, berbagai faktor yang mendukung berdirinya organisasi 

Wanita Tamansiswa oleh Raden Ajeng Sutartinah pada tahun 1922-1931 

diantaranya yaitu: pengaruh lahirnya politik etis, kedudukan penting 

kaum perempuan di lingkungan Tamansiswa, dan Kongres Perempuan 

Indonesia yang pertama sebagai pendobrak perjuangan hak-hak 

perempuan. Melalui politik etis ini berhasil membawa pengaruh dengan 

terselenggarakannya sistem pendidikan Barat untuk masyarakat 

Indonesia, meskipun memang kenyataannya pendidikan Barat yang 

diterapkan tidak merata dan masih dipersulit dengan aturan-aturan yang 

ada. Begitu pula dengan pendidikan untuk kaum perempuan yang 

aksesnya masih sangat dibatasi hal ini dikarenakan pemerintahan Hindia 

Belanda menganggap bahwa perempuan di Indonesia tidak selayaknya 

untuk mendapatkan pendidikan Barat. Oleh karena adanya anggapan 

tersebut membuat kaum perempuan bangkit dan melakukan pergerakan 

demi menuntut hak pendidikan selayaknya kaum pria. Sehingga dengan 

adanya pengadaan pendidikan untuk perempuan ini membuka wawasan 

kaum perempuan yang nantinya menjadi salah satu upaya untuk 

melakukan penghapusan tradisi budaya feodalisme dan patriarki di dalam 

masyarakat Indonesia khususnya Jawa dan sekitar tempat tinggal Raden 

Ajeng Sutartinah. Kemudian, demi mendukung penghapusan budaya 

feodalisme dan patriarki di sekitar lingkungan Raden Ajeng Sutartinah 

dan melihat kedudukan kaum perempuan yang dianggap penting oleh 

Tamansiswa membuat Raden Ajeng Sutartinah berfikir akan membentuk 

suatu badan perkumpulan untuk para kaum perempuan di lingkungan 

Tamansiswa yang memiliki tugas memelihara segala kepentingan 

keperempuanan di dalam tubuh Tamansiswa. Yang selanjutnya, ketika 

Kongres Perempuan Indonesia pertama selesai dilaksanakana membawa 

pengaruh ke tubuh Wanita Tamansiswa agar menjadi sebuah organisasi 

yang otonom diatur dengan aturannya sendiri agar dapat mewujudkan 

segala keputusan yang telah disepakati di dalam Kongres Perempuan 

Indonesia yang pertama. 

Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Raden Ajeng 

Sutartinah dalam mempelopori dan mengembangkan organisasi Wanita 

Tamansiswa tidak lah mudah. Berbagai upaya pun dilakukan mulai dari 

internal organisasi Wanita Tamansiswa sebagai langkah awal dia 

berjuang hingga usaha eksternal bekerja sama dengan organisasi 

perempuan lainnya di luar Wanita Tamansiswa dilakukan oleh Raden 
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Ajeng Sutartinah. Usaha eksternal ini berhasil membawa Raden Ajeng 

Sutartinah sebagai salah satu pemrakarsa dari Kongres Perempuan 

Indonesia yang pertama, kongres ini menjadi momentum sejarah yang 

sangat penting bagi pergerakan perempuan di Indonesia, yakni sebagai 

pendobrak dari hak-hak perempuan salah satunya adalah hak pendidikan. 

Kemudian, usaha keras lain yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah 

bersama Wanita Tamansiswa yakni berjuang melawan sebuah Ordonansi 

Sekolah Liar yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 

1932. Perlawanan ini berhasil menunjukkan sebuah peristiwa penting 

karena pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya mencabut kembali 

Ordonansi Sekolah Liar, hal ini merupakan prestasi luar biasa dari Raden 

Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan khususnya 

untuk perempuan yang direnggut oleh Ordonansi Sekolah Liar di tubuh 

Tamansiswa. Perjuangan adalah perjuangan, perjuangan tidaklah 

selembut pribadi Raden Ajeng Sutartinah, maka tidak heran ketika 

menjelang akhir hayatnya Raden Ajeng Sutartinah telah membuat suatu 

kejutan. Kejutan yang dimaksud ialah bahwa Raden Ajeng Sutartinah 

dapat menjadikan tangannya sebagai ‘tangan besi’ dengan 

mengesampingkan emosi di dalam jiwa keibuannya. Banyak orang yang 

mengira ketika Raden Ajeng Sutartinah menjabat sebagai Pemimpin 

Umum Majelis Luhur Tamansiswa tidak mungkin dapat mengatasi krisis 

politik yang terjadi di dalam tubuh Tamansiswa dan organisasi Wanita 

Tamansiswa, karena umumnya mereka hanya tahu bahwa Raden Ajeng 

Sutartinah bukanlah seorang organisatoris dan bukan pula seorang 

politikus handal melainkan hanya seorang ibu. Namun, semua dugaan 

tersebut berhasil dipatahkan oleh Raden Ajeng Sutartinah yang berhasil 

mengatasi berbagai krisis perpecahan dalam tubuh Tamansiswa akibat 

dari adanya pertentangan-pertentangan ideologi dan politik yang sedang 

melanda bangsa Indonesia. Kalau saja itu tidak terjadi, kemungkinan 

besar Tamansiswa dan  organisasi Wanita Tamansiswa sudah terpecah 

belah dan masuk ke dalam jurang pertentangan politik serta ideologi yang 

berlarut-larut dan tidak berfokus lagi terhadap dunia pendidikan di 

Indonesia. Oleh karenanya, berbagai hasil-hasil positif dari jasa-jasa dan 

dharma bakti yang telah diberikan oleh Raden Ajeng Sutartinah kepada 

bangsa Indonesia membuatnya ditetapkan sebagai Perintis Pergerakan 

dan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri 

Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Anugrah Tanda 

Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan oleh Presiden Republik 

Indonesia. 
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5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada 

pembelajaran Sejarah Indonesia program wajib  pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dikarenakan kajian yang dibahas di dalam skripsi 

ini berhubungan dengan materi pembelajaran di sekolah Kelas XI 

Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan 

daerah dalam perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan 

pengetahuan bagi siswa mengenai sejarah pergerakan perempuan di 

Indonesia yang turut andil dalam perjuangan menegakkan negara 

Republik Indonesia, khususnya tentang sejarah tokoh perempuan Raden 

Ajeng Sutartinah yang namanya jarang dikenal oleh masyarakat luas. 

Guru dapat memberikan penjelasan tambahan tokoh perempuan selain 

R.A Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika dan lain sebagainya. Dengan 

cara menjelaskan kepada siswa tentang peranan dari tokoh Raden Ajeng 

Sutartinah pada perkembangan organisasi Wanita Tamansiswa ini yang 

masuk ke dalam usaha untuk menegakkan negara Republik Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

pembaca, baik para akademisi maupun khalayak umum mengenai sejarah 

pergerakan perempuan di Indonesia khususnya tokoh perempuan Raden 

Ajeng Sutartinah ini yang memiliki peranan dalam memperjuangkan hak-

hak perempuan terutama hak dalam organisasi perempuan dan pendidikan 

untuk perempuan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar atau 

referensi untuk penelitian lainnya dan memperkaya penulisan bagi 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai historiografi 

perempuan di Indonesia, khususnya mengenai sejarah gerakan 

perempuan baik itu gerakan perseorangan maupun dalam bentuk 

kerjasama di organisasi perempuan. 

Melalui penelitian ini penulis juga ingin memberikan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Melalui kerangka berfikir 

penulis mengenai pembahasan yang belum dibahas secara jelas dan 

mendalam pada penelitian ini, seperti  bagaimana peranan Raden Ajeng 

Sutartinah ketika menjadi Pemimpin Umum Majelis Luhur Persatuan 

Tamansiswa yang membantu Tamansiswa ke luar dari berbagai 

permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh 
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Tamansiswa sepeninggal Ki Hadjar Dewantara. Bisa pula membahas 

tokoh-tokoh perempuan lain seperti Nyi Sri Mangunsarkoro, Nyi 

Sudjarwo, Ni Surip dan lain sebagainya di mana tokoh-tokoh perempuan 

tersebut aktif membantu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan 

baik dalam internal organisasi Wanita Tamansiswa maupun eksternalnya. 


