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ABSTRACT 
 

Noviyanti, Purwo. 2010. The effects of Kartini’s ideas to Bulu villagers 
education rate, District Bulu, Region Rembang. History education, History 
department. Social science Faculty, Semarang State University. 65 pages. 
 
Keywords : effect, R.A. Kaartini’s ideas, education rate, Bulu society. 

 
R.A. Kartini who was born on April 21st 1879 in Jepara had brought a big 

change, especially in education for women Kartini’s idea was very revolutionary 
and called as brave in her time. Kartini was died after gave birth and her grave is 
in village Bulu. Although she was died, but her ideas weren’t forgotten, on the 
other hand always be an inspiration for everyone who know her. Actually, her 
ideas had created a great effect to the education rate of Bulu villagers. 

The problems that are talked about in this observation are (1) How 
Kartini’s ideas are (2) How are the effects of Kartini’s ideas to the education rate 
of Bulu Villagers, District Bulu, Region Rembang. This observation has some 
purposes, they are: (1) Knowing R.A. Kartini’s ideas (2) Knowing the effects of 
R.A. Kartini’s idea to the education rate of Bulu Villagers, District Bulu, Region 
Rembang. 

The ideas that were created by Kartini in her time were very brave and 
revolutionary. They included education, social, economy, and politic aspect that 
waren’t only ordinary ideas, but also critics to the Hindia-Belanda government. 
Her ideas, actually had given effects to education rate of Bulu villagers, District 
Bulu, Region Rembang. This, more or less because there is her grave which is 
located in that village. That grave had been an inspiration for village Bulu society, 
especially on Kartini’s anniversary day on April 21st , the grave keeper tells about 
Kartini’s history. And the effects can be seen from the education rate of Bulu 
villagers and in their daily life. 

This observation’s result give advice. It is hoped that it can be useful for 
society, government to more intensive and optimum to handle the cultural objects, 
and for the archeologist can do the observation about local historical objects and 
interpreting deeper about Kartini’s profile local. 
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SARI 
 
Noviyanti, Purwo. 2010. Pengaruh Ide-Ide R.A.Kartini Terhadap Taraf 
Pendidikan Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 
Skripsi. Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Semarang. 65 Halaman. 
 
Kata Kunci:  Pengaruh, Ide-ide R.A.Kartini, Taraf Pendidikan, Masyarakat Desa 

Bulu. 
 
R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara ini telah membawa 

perubahan yang besar terutama dalam bidang pendidikan untuk kaum wanita. Ide-
ide Kartini sangat Revolusioner dan dikatakan berani pada jamannya. Kartini 
meninggal setelah melahirkan dan dimakamkan di Desa Bulu, akan tetapi ide-ide 
Kartini tidak ikut dikuburkan bersamanya melainkan tetap menjadi inspirasi bagi 
setiap orang yang mengenalnya. Ide-ide Kartini ternyata telah menimbulkan 
pengaruh terhadap taraf pendidikan masyarakat Desa Bulu. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ide-
ide R.A. Kartini (2) Bagaimana pengaruh Ide-ide R.A. kartini terhadap taraf 
pendidikan masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui ide-ide R.A. Kartini dan (2) Mengetahui 
pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat Desa Bulu 
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

Ide-ide yang dikemukakan Kartini pada jamannya merupakan ide yang 
sangat berani dan revolusioner. Ide-ide yang dikemukakan menyangkut bidang 
pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik yang tidak hanya sekedar ide tetapi juga 
kritikan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ide-ide R.A. Kartini ternyata 
telah memberi pengaruh terhadap taraf pendidikan masyarakat Desa Bulu 
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Hal ini sedikit banyak karena adanya 
keberadaan makam Kartini yang terletak di Desa tersebut. Makam tersebut telah 
menjadi inspirasi para warga masyarakat Desa Bulu, terutama pada saat 
peringatan hari Kartini yang terjadi 21 April, juru kunci bercerita tentang riwayat 
Kartini. Adapun pengaruhnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat 
Desa Bulu dan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian ini memberikan saran yaitu diharapkan dapat bermanfaat 
bagi masyarakat, pemerintah untuk lebih intensif dan optimal mengelola 
peningglan budaya, serta bagi para peneliti agar dapat melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai peninggalan-peninggalan sejarah lokal dan mengkaji lebih dalam 
mengenai tokoh Kartini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan 

harkat dan martabat manusia. Kartini tokoh emansipasi wanita lahir pada tanggal 

21 April 1879 di kota Jepara dari seorang suami istri yang bernama Raden Mas 

Adipati Ario Sosroningrat dengan Ngasirah, yang saat itu menjabat sebagai 

asisten Wedono Mayong dan selanjutnya menjabat Bupati Jepara. Ngasirah adalah 

anak seorang kyai dari teluk Awur Jepara (Soeprajitno dkk, 2001:46). Keluarga 

Kartini masih sangat taat pada adat-istiadat. Usai lulus Sekolah Dasar Kartini 

tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang 

tuanya. Kartini dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini sangat 

sedih, ingin menentang tetapi tidak berani karena takut dianggap anak durhaka. 

Untuk menghilangkan kesedihannya, Kartini mengumpulkan buku-buku pelajaran 

dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah 

dengan ditemani Simbok (pembantunya). Membaca menjadi kegemarannya, tiada 

hari tanpa membaca. Semua buku, termasuk surat kabar dibacanya. Dalam 

memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya apabila menemui 

kesulitan, Kartini selalu menanyakan kepada Bapaknya. Melalui buku inilah, 

Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa (Belanda, yang waktu itu 

masih menjajah Indonesia). Muncul keinginannya untuk memajukan wanita 

Indonesia. Wanita tidak hanya didapur tetapi juga harus mempunyai ilmu. Kartini 
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memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis 

menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Ditengah kesibukannya Kartini tidak 

berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di 

negeri Belanda. Kartini juga menulis surat kepada Mr.J.H Abendanon, memohon 

diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya 

tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orangtuanya dengan 

Raden Adipati Joyodiningrat. Kartini setelah menikah ikut suaminya ke daerah 

Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan 

sekolah wanita. Berkat kegigihannya Kartini berhasil mendirikan Sekolah Wanita 

di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah 

lainnya (Suhartono, 2001:29). Nama sekolah tersebut adalah “Sekolah Kartini”. 

Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong, ia tetap santun, 

menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan 

kaya. 

Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya 

yang ke-25, setelah ia melahirkan putra pertamanya. R.A. Kartini dimakamkan di 

desa Bulu kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 17,5 km kearah selatan jurusan 

Blora. Lokasi makam R.A. Kartini mudah dijangkau dengan kendaraan umum 

karena berdekatan dengan jalan raya. Di lokasi tersebut terdapat pula makam 

suaminya R.M.A. Djoyodiningrat, makam putera satu-satunya Raden mas Susalit, 

juga makam keluarga yang lain (Soeprajitno, 2001:48). 

Kartini wafat, setelah itu Mr.J.H Abendanon mengumpulkan dan 

membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-
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temannya di Eropa. Buku itu diberi judul “DOOR DUISTERNIS TOT LICHT” 

yang artinya “Habis Gelap Terbitlah Terang” (Wismulyani, 2007:20). Dapat 

dilihat, Kartini begitu memperhatikan pendidikan terutama bagi kaum wanita. 

Menurut Kartini pendidikan dapat mengangkat harkat, derajat dan martabat 

manusia.  

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, 

proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh 

atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang 

optimal.(dictionary of education dalam pengantar ilmu pendidikan). Pada 

hakikatnya kegiatan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang setua dengan usia 

manusia. Artinya sejak adanya manusia telah ada usaha-usaha pendidikan, dalam 

rangka memberi kemampuan  kepada peserta didik untuk dapat hidup secara 

mandiri di dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang dianut oleh setiap Negara 

akan mewarnai operasionalisasi pendidikannya, baik menyangkut bentuk, isi, 

struktur kurikulum maupun komponen pokok pendidikan yang lainnya. Antara 

sistem pendidikan dengan tingkat kemajuan dan kebudayaan suatu kelompok 

manusia terdapat korelasi. Makin tinggi kebudayaan suatu bangsa, makin tinggi 

dan makin kompleks pula proses pendidikan yang terdapat pada bangsa yang 

bersangkutan (Munib, 2006:56).  

Pendidikan yang diharapkan dapat mencakup tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik.  Aspek kognitif berkaitan dengan hasil berupa 
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pengetahuan, aspek afektif berhubungan dengan sikap, minat serta perasaan dan 

psikomotorik lebih bersifat praktek dari kognitif dan afektif. 

Ketiga aspek tersebut dalam kehidupan nyata dapat dilihat di dalam 

masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Masyarakat desa 

Bulu apabila dilihat tidak jauh berbeda dengan desa kebanyakan. Bermata 

pencaharian mayoritas petani, namun memiliki tingkat pendidikan yang dapat 

dikatakan sangat bagus. Di Desa Bulu terdapat makam R.A.Kartini yang setiap 

harinya tidak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan. Keberadaan makam tersebut 

telah mengingatkan masyarakat Desa Bulu terhadap ide-ide Kartini, perjuangan 

Kartini yang begitu gigih memperjuangkan pendidikan terutama bagi kaum 

wanita. Dilihat dari taraf pendidikan masyarakat Desa Bulu apakah dipengaruhi 

oleh ide-ide yang dikemukakan R.A. Kartini, untuk itu penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ PENGARUH IDE-IDE R.A. KARTINI 

TERHADAP TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA BULU 

KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana ide-ide R.A.Kartini? 

b. Bagaimana pengaruh ide-ide R.A.Kartini terhadap taraf pendidikan 

masyarakat desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang? 
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C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui ide-ide R.A.Kartini? 

b. Untuk mengetahui pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan 

masyarakat desa Bulu kecamatan Bulu kabupaten Rembang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapakan mampu memberikan 

penjelasan tentang ide-ide R.A.Kartini dan pengaruh ide-ide Kartini terhadap 

taraf pendidikan masyarakat sekitar. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

berupa: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan 

perbandingan dalam penulisan selanjutnya. 

b. Dapat memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia 

untuk menghargai dan menghormati serta melanjutkan perjuangan para 

pahlawan kita.  

c. Dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitarnya agar dapat 

berpartisipasi memelihara makam R.A. Kartini yang merupakan salah 

satu bukti sejarah dan tetap mengenang jasa-jasa perjuangannya. 
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E. Batasan Istilah 

1. Pengaruh 

Yang dimaksud dengan pengaruh menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

2. R.A. Kartini 

R.A. Kartini adalah tokoh pejuang emansipasi wanita, seseorang yang 

memperjuangkan pendidikan terutama bagi kaum wanita. R.A. Kartini lahir 

di Jepara 21 April 1879, putri Adipati Aria Sosroningrat seorang Bupati 

Jepara. Kartini berusia 12 tahun sudah dipingit dan tidak diperbolehkan 

melanjutkan pendidikannya. Kondisi itu membuatnya bersedih dan kemudian 

Kartini menulis surat kepada Abendanon, Direktur pengajaran Belanda dan 

kemudian surat-surat Kartini oleh Abendanon dibukukan yang diberi judul 

“Door Duisternis Tot Licht” atau habis gelap terbitlah terang. Kartini 

menikah dengan Bupati Rembang, Joyodiningrat. Kartini wafat tanggal 17 

September 1904 selang 3 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Kartini 

telah meninggal namun pemikirannya terus menerus hidup mengilhami 

wanita-wanita Indonesia untuk bersekolah setinggi mungkin menggapai cita-

cita (Komandoko, 2008: 72). Tahun 1964 pemerintah mengangkat Kartini 

menjadi pahlawan pergerakan nasional. 

3. Taraf Pendidikan 

 Taraf adalah tingkatan, derajat, mutu, kedudukan, martabat, tingkatan 

masa. 
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Dalam pengertian yang sederhana pendidikan diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat. Pendidikan atau istilah yang lainnya paedagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa agar ia menjadi dewasa (Hasbullah,1999:1). Yang dimaksud dalam 

hal ini adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, 

psikologis, paedagogis dan sosiologis. 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Hasbullah pendidikan 

adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Dalam hal ini taraf pendidikan atau tingkat pendidikan yang dimaksud 

adalah tingkat pendidikan masyarakat desa Bulu (pendidikan formal). 

4. Masyarakat 

Secara umum masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang 

anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal 

balik. Dalam interaksi tersebut terdapat nilai-nilai sosial tertentu, yang 

menjadi pedoman untuk bertingkah laku bagi anggota masyarakat, dengan 

demikian anggota suatu masyarakat biasanya memiliki kebiasaan, tradisi, 

sikap dan perasaan tertentu yang sama, dan seluruhnya menciptakan ciri 

tersendiri bagi masyarakat tersebut (Ensiklopedi Nasional Indonesia,1990). 
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Menurut Koentjoroningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

5. Desa Bulu 

Bulu merupakan nama desa di kecamatan Bulu kabupaten Rembang. 

Desa Bulu mempunyai luas wilayah 66.415 ha yang merupakan desa sekitar 

hutan.  Di Desa Bulu ini terdapat makam Kartini yang merupakan makam 

pahlawan dan ide-idenya menjadi inspirasi masyarakat. Masyarakat Desa 

Bulu memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Kesadaran akan 

pentingnya pendidikan telah ada dalam jiwa masyarakat Desa Bulu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1.  Sejarah Perjuangan R.A. Kartini 

R.A. Kartini lahir pada hari Senin Pahing 21 April 1879 atau 28 

Rabiul Akhir 1608. Kartini putri dari Raden Mas Sosroningrat, Bupati 

Jepara, dan ibunya bernama M.A. Ngasirah putri Nyai Haji Siti Aminah dan 

Kyai haji Madirono seorang guru agama di Telukawur Jepara. Peraturan 

kolonial pada waktu itu mengharuskan seorang Bupati beristrikan seorang 

bangsawan, dan Ngasirah ibu Kartini bukanlah bangsawan tinggi maka 

ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Woerjan (Moerjam), keturunan 

langsung raja Madura (Wismulyani,2007:19). 

Kartini adalah anak ke lima dari sebelas bersaudara kandung dan tiri. 

Kartini merupakan anak perempuan tertua dari kesemua saudara kandung. 

Pada waktu kecil Kartini memiliki badan montok, sehat, rambutnya hitam 

tebal dan matanya bundar. Kartini selalu bergerak usil dan hal ini 

menandakan bahwa ia benar-benar sehat. Kartini setelah lepas susu sangat 

menyukai makanan dari nasi tim yang dicampur dengan pisang lalu 

dihaluskan. Piringnya terbuat dari bathok (tempurung kelapa) yang digosok 

halus dan diberi hiasan-hiasan dari perak yang sangat indah. Embannya 

(inang pengasuh) bernama mbok Lawiyah (Prasetyo, :2). Kartini tumbuh 
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sangat cepat. Pada saat usianya 9 bulan ia sudah menunjukkan sifat berani, 

bebas dan inisiatif sendiri. Kartini begitu berani berjalan-jalan sendiri di 

seluruh rumah menuruti kemauannya dengan bebas. Usianya menginjak 1 

tahun sudah tampak kecerdasan serta watak yang serba ingin tahu. Apapun 

yang menarik perhatiannya, diteliti diperiksa dan dipelajarinya sendiri. Jiwa 

bebas dan menyelidik sudah mulai tumbuh. 

Pada tahun 1880, selang 1 tahun dari kelahiran Kartini lahir lagi 

seorang putri dari garwa padmi yang diberi nama Raden Ajeng Roekmini. 

Kartini sangat senang dengan adiknya, dan selalu ingin mengurus bayi itu. 

Menurutnya adik kecil itu berbeda dengan sebuah boneka, bisa bergerak dan 

menangis. Kartini mendapat julukan Trinil atau Nil oleh ayahnya, hal ini 

karena kegesitanya. Trinil adalah sebuah nama burung kecil yang sangat 

gesit gerak-geriknya. Kakak sulungnya R.M. Slamet dan bakyunya R.A. 

Soelastri juga menamakan demikian, namun ibunya tidak menyukai nama 

itu dan adik-adik Kartini dilarang memanggil dengan nama “Nil” karena itu 

dianggap kurang sopan terhadap yang lebih tua (Soeroto,1979:32). 

Tahun 1881, ayahnya diangkat menjadi Bupati Jepara kira-kira umur 

Kartini 2 tahun dan tempat tinggal keluarga Sosroningrat pindah ke gedung 

Kabupaten Jepara. Pada tahun itu pula lahir bayi pertama dalam Kabupaten 

dari “garwa ampil”, M.A. Ngasirah. Kelahiran bayi itu rupanya telah 

dinanti-nantikan oleh eyang putri, yaitu Raden Ayu Pangeran Ario 

Tjondronegoro IV dari Demak. Eyangnya memberi nama bayi itu Kardinah. 

Kartini sekarang telah punya 2 adik, Roekmini dan Kardinah. Kartini sangat 
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senang dengan adik-adiknya dan mencoba bermain-main dengan mereka. 

Ketiga putri: Kartini, Roekmini, Kardinah merupakan tiga saudara yang 

tidak pernah berpisah. Kebiasaan mereka tidak berbeda dengan anak-anak 

biasa. Mereka sama saja senang berlari-lari, melompat selokan memanjat 

pohon dan sama nakalnya seperti anak-anak lain. Kartini yang terlihat lebih 

cerdas, periang, inisiatif dan penuh dengan akal-akal baru diantara 

ketiganya. Kartini menjadi pemimpin dan adik-adiknya menjadi pengikut 

yang amat setia. 

Untuk memperjelas silsilah keluarga Kartini berikut gambar 

skemanya: 

Silsilah keluarga Sosroningrat  

R.M.A.A. SOSRONINGRAT  

 

 

Garwa Ampil: M.A. Ngasirah   Garwa Padmi:R.A.A.A. Sosroningrat 
       (R.A. Moerjam) 
 

 

1. R.M. Slamet lahir Juni 1873 3. R.A. Soelastri 9 Juni 1877  
2. R.M. Boesono       11 Mei 1874 6. R.A. Roekmini 4 Juli 1880 
4. R.M. Kartono 10 April 1877  8. R.A. Kartinah 3 Juni 1883 
5. R.A. Kartini  21 April 1879 
7. R.A. Kardinah 1 Maret 1881 
9. R.M. Moeljono 26 Desember 1885 
10. R.A. Soematri 11 Maret 1888 
11. R.M. Rawito 16 Okt 1892 
 

Gambar 1. Silsilah keluarga Sosroningrat. 
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Bupati Sosroningrat sangat memperhatikan pertumbuhan putra-

putrinya juga mengawasi perkembangan jiwa mereka. Terutama sifat-sifat 

Kartini, ketiganya dididik dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan 

sedikitpun, baju mereka bertiga pun kembar, namun Kartini menonjol 

sebagai pribadi yang berwibawa. Otak yang tajam, akal sehat, daya 

observasi yang cepat dan menyeluruh, keberanian untuk mengeluarkan 

pendapatnya dan membela apa yang dirasakannya benar dan adil, serta rasa 

belas kasihan terhadap semua yang lemah dan tertindas, nampak makin 

nyata pada putrinya yang satu ini. Sifat-sifat yang luar biasa ini tentu saja 

menarik perhatian seluruh Kabupaten, dan juga orang-orang luar 

(Soeroto,1979:37). 

Bupati Sosroningrat sadar benar tentang pentingnya pendidikan, dan 

pendidikan anak-anaknya selalu diperhatikannya. Pendidikan anak-anaknya 

bersifat menyeluruh yaitu selain untuk menambah pengetahuan juga mereka 

sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk mengajaknya ketengah-tengah 

masyarakat agar mereka mengenal kehidupan rakyat kecil dan untuk 

menanam rasa cinta kepada mereka. 

Tahun 1892 usia Kartini mencapai 12 ½ tahun, dan ini berarti sudah 

menginjak remaja putri. Ayah Kartini memang cukup progresif untuk 

memasukkan putra-putrinya ke sekolah, namun demikian ayahnya masih 

belum dapat melepaskan adat kebiasaan bangsawan yang kolot. Kartini, 

anak yang banyak bakatnya, lincah dan periang itu tidak boleh melanjutkan 

pelajaran. Kartini sudah dianggap cukup besar untuk tunduk pada adat 
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istiadat kuno dan harus dipingit. Kartini harus dikurung dalam rumah tanpa 

ada hubungan sedikitpun dengan dunia luar, sampai nanti ada pria yang 

“ditakdirkan oleh Allah” datang untuk mengambil dia menjadi istrinya dan 

memboyong kerumahnya (Soeroto,1979:49). 

Dunia Kartini menjadi sangat sempit, terbatas dengan pintu-pintu 

yang selalu tertutup rapat. Secara tiba-tiba hidupnya sebagai kanak-kanak 

harus diputuskan tanpa ada persiapan dan masa peralihan sedikitpun. Anak 

berumur 12 ½ tahun harus secara lahiriah dan rokhaniah bersikap lain, ia 

harus menjadi seperti dewasa, menjadi putri bangsawan yangs sejati. Bicara 

yang lirih dan halus, tidak boleh tertawa (hanya tersenyum dengan bibir 

tertutup), berjalan perlahan-lahan, harus dapat berlaku dodok dengan luwes 

dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lain. Hidupnya menjadi suatu 

rutinitas yang sangat menjemukan. Ia hanya merenung, bersedih. Kartini 

berkali-kali mencari lobang untuk keluar, dan dalam keadaan putus asa ia 

membenturka-benturkan tubuhnya ke dinding sekitarnya tapi semua tidak 

ada hasilnya. Kartini mulai sadar bahwa ia hanya menyia-nyiakan waktunya 

dengan menangis dan memberontak yang tidak memberi hasil apa-apa. 

Watak penyelidik yang menjadi pembawaannya itu bangkit. Kartini 

mengingat-ingat segala pengalaman yang dilaluinya waktu akhir-akhir, 

segala sesuatu yang pernah didengarnya dan dilihatnya juga yang membuat 

Kartini benci dengan perkawinan adat. Bagian demi bagian dianalisa, 

dipelajari sambil bertanya pada dirinya sendiri, dan pada akirnya dia 

menemukan kesimpulan-kesimpulan yang tepat.  
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Dalam hati Kartini menjawab pertanyaan-pertanyaannya, pingitan itu 

memang adat kebiasaan kuno kaum ningrat. Anak laki-laki diberi segala 

kebebasan dan prioritas, karena kalau sudah dewasa dan menikah harus 

menghidupi keluarganya. Sejak muda para pria sudah biasa dimanjakan, ia 

boleh memilih istrinya sendiri bahkan lebih dari satu. Berbeda dengan anak 

perempuan, dikurung untuk waktu yang tidak terbatas sampai ada orang 

yang melamarnya atau dipilihkan orang tuanya untuk menjadi suaminya. 

Hal itu merupakan peraturan yang diturunkan nenek moyang dari abad 

keabad. Tidak ada yang berani merobahnya, karena peraturan itu sudah 

dianggap baik dan sempurna.  

Tekad Kartini untuk melawan tradisi kolot itu makin hari makin kuat. 

Kartini berpikir, menganalisa dan ia mulai menyadari bahwa adat feodal itu 

dapat bertahan sekian lama karena kaum wanita selalu menerima nasibnya 

dengan berdiam diri. Mereka tidak pernah menentang, karena mereka takut 

dicerai, dan setelah dicerai mereka akan kehilangan nafkahnya dan akan 

terlantar. Para wanita tidak pernah dididik untuk mencari nafkah sendiri 

sehingga selalu tergantung pada suami. 

Wanita tidak dapat berdiri sendiri karena ia bodoh, tidak mendapatkan 

pendidikan seperti kaum lelaki. Kaum lelaki diberi kesempatan bersekolah 

dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya bila mampu. Kaum lelaki 

makin pintar dan dalam keadaan yang demikian tidak mungkin tidak jika 

laki-laki tidak memandang rendah perempuan. Dalam keadaan seperti ini 

para lelaki tidak sadar untuk mengusahan istrinya untuk mendapat 
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kesempatan bersekolah  seperti laki-laki malah membiarkannya. Para lelaki 

tidak senang kalau para perempuan menyamai dirinya. 

Kartini mulai menemukan jawabannya yaitu pertama, kaum wanita 

harus juga diberi pendidikan supaya dapat mengejar ketinggalannya. Tidak 

hanya disekolah rendah tetapi juga harus meneruskan ke sekolah tinggi 

seperti kaum lelaki. Wanita yang terpelajar, dapat bekerja sendiri, mencari 

nafkah sendiri, dan hidupnya tidak tergantung pada suaminya. Ia juga tidak 

dapat dipaksa untuk kawin dan dimadu (Soeroto,1979:59). Yang kedua, 

anak laki-laki juga perlu diberi tambahan pendidikan supaya tidak egoistis. 

Selain itu juga pendidikan moral supaya bersikap santun terhadap wanita 

dan tidak memandang wanita itu sebagai makhluk dari tingkat rendah.  

Kartini mulai mencari-cari bagaimana caranya membuka jalan untuk 

kemajuan wanita kaum wanita Jawa, merubah pola kehidupan mereka 

supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang. Kartini sudah bertekad untuk 

maju dan belajar sebanyak-banyaknya dari kekayaan pengetahuan dunia 

Barat, serta berpikir secara modern. Kartini mendapatkan buku-buku dari 

kakaknya Kartono yaitu mengenai masalah-masalah dunia modern, 

emansipasi, Revolusi Perancis, buku-buku sastra dan lain sebagainya.  

Pada tanggal 2 Mei 1819 kurungan ketiga puteri dibuka secara resmi 

dan untuk tidak dikunci lagi, ini karena desakan terus menerus dari Residen 

Sijtthoff dan Ny. Ovink yang kasihan melihat Kartini dan adik-adiknya di 

pingit. Tiga saudara itu diajak bepergian jauh yaitu ke Semarang untuk ikut 

merayakan hari penobatan Ratu Wilhelmina yang dirayakan di Semarang 
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secara besar-besaran. Sekembalinya dari Semarang, Kartini dan adik-

adiknya diizinkan untuk mengadakan penyelidikan dalam kehidupan 

masyarakat umum di sekitar Jepara dan dimana saja yang mereka inginkan.  

Tiga putri kabupaten  itu keluar masuk kampung meninjau tempat-

tempat kerajinan rakyat, melihat-lihat keadaan kampung, dan juga berbicara 

dengan Raden ayu-Raden Ayu atau istri-istri pejabat lainnya. Mereka 

diterima dengan baik, karena semua tahu bahwa tujuan Kartini dan adik-

adiknya baik dan ingin menolong mereka, pertanyaan-pertanyaan 

Kartinipun dijawab dengan jujur. Hari-hari Kartini dilalui dengan sangat 

sibuk. Membaca, diskusi, menyelesaikan masalah. Semua masalah yang 

dianggap penting dibahas masak-masak dan dituangkan ke dalam tulisan. 

Tiga saudadara ingin mencari nafkah sendiri agar tidak tergantung pada 

orang lain namun keinginan itu tidak terlaksana karena berbagai alasan.  

Tiga saudara memiliki bakat sendiri-sendiri. Kartini jadi guru dan 

penulis, Kardinah dan Roekmini berbakat menggambar dan menulis. Untuk 

mengembangkan bakatnya itu perlu bersekolah ke Eropa, namun ayahnya 

dengan gaji Bupati dan masih harus menanggung keluarga besar tidak dapat 

mengongkosi ketiga puterinya.  

Kartini ingin sekali mendapatkan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang 

paling rendah akan diterimanya untuk melindunginya dari perkawinan. 

Selain melindunginya dari perkawinan juga membuatnya merdeka, tetapi 

Kartini tidak boleh sembarangan bekerja melihat kedudukan ayahnya 

sebagai seorang Bupati. Kartini harus bekerja yang dipandang pantas 
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dikerjakan oleh seorang Raden Ayu. Padahal pekerjaan yang disenangi 

Kartini dan Roekmini dan yang sesuai dengan cita-citanya tidak dapat 

dilakukannya karena memerlukan belajar yang lama di Eropa. Melihat 

kondisi keuangan ayah Kartini hal itu tidak mungkin dilakukan (Soeroto, 

1979:97).  

Pada tahun 1895 Kartini menulis sebuah karangan mengenai “upacara 

perkawinan pada suku Koja” (Het huwelijk bij de kodjas). Karangan 

tersebut kemudian diperlihatkan kepada Ny. Ovink. Ny. Ovink adalah 

seorang penulis buku-buku untuk gadis dan karangan-karangan di majalah 

De Hollandsche Lelie. Ny. Ovink menilai karangan Kartini bagus dan 

menganjurkan puteri ini untuk terus berlatih karena kartini memiliki bakat 

menulis (Soeroto,1979,97). Masih banyak lagi karangan-karangan Kartini 

yang dapat diterbitkan, di baca oleh para intelektuil sehingga seketika itu 

Kartini mendapat nama sebagai penulis. 

Tahun 1899 Kartini mulai surat menyurat dengan sahabat barunya di 

Amsterdam yaitu Estelle Zeehandelaar. Saat itu Kartini berumur 20 tahun. 

Kartini sudah mengetahui tentang pergerakan wanita di Eropa, sedangkan di 

negerinya sendiri masih dikekang oleh Feodalisme yang kolot. Kartini 

menjadi sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sikap dan 

gagasan-gagasan kaum wanita Eropa.  

Kartini berkenalan dengan Mr. J.H. Abendanon, Direktur Departemen 

Pendidikan, Agama dan Kerajinan pada tahun 1990. Abendanon sebagai 

seorang penganjur Haluan Etis juga memikirkan kemungkinan-
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kemungkinan untuk pendidikan kepada gadis-gadis rakyat pada umumnya, 

tetapi tidak tahu bagaimana dan dimana harus melaksanankannya. 

Abendanon dan Dr. Snouck Hurgronce sebagai penasihat pemerintah 

meminta perhatiannya terhadap tiga puteri Bupati Jepara terutama Kartini. 

Abendanon bermaksud mendirikan sekolah percobaan dan dalam rencana 

Abendanon ada bagian yang langsung menyangkut dari Kartini, yaitu ingin 

mengangkat Kartini sebagai Direktris Kostschool yang mau didirikannya. 

Abendanon menghendaki supaya Kartini cukup dengan kecakapannya yang 

telah dimiliki langsung menjadi Direktris, namun Kartini tidak mau dan 

ingin memperolah keahlian lebih dahulu. Kartini meminta ijin ayahnya 

untuk belajar ke Batavia menjadi guru dan ayahnya mengijinkan. 

Pada tanggal 20 Nopember 1900 Mr. Abendanon mengirimkan surat 

edaran kepada semua Residen di Jawa dan Madura, yang menampung 

pikiran-pikiran Kartini mengenai pendidikan gadis Jawa, terutama dari 

kalangan atas. Surat edaran itu meminta pendapat dan saran para Bupati 

mengenai pembangunan beberapa jenis sekolah untuk gadis Indonesia 

(Soeroto, 1979:231).  Pada bulan Mei 1901 Kartini mendapat kabar 

meskipun belum resmi bahwa rencana pemerintah untuk mendirikan 

sekolah-sekolah untuk gadis di tentang oleh sebagian besar para Bupati, 

berdasar atas pertimbangan-pertimbangan feodal. Atas kegagalan tersebut 

Mr. Abendanon mengusahakan jalan untuk meneruskan pelajaran tiga puteri 

di Batavia mengingat keadaan Bupati tidak mungkin membiayai ke tiga 

puterinya. 
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Perjuangan yang panjang, akhirnya pada Juni 1903 dibuka sekolah 

gadis pertama di Hindia Belanda. Dimulai dengan satu orang murid dan 

beberapa hari sudah bertambah menjadi lima murid. Sekolah Kartini 

diterima oleh masyarakat Jepara dengan baik, dibuka empat hari seminggu 

dari jam 8 sampai 12.30. murid-murid diberi pelajaran membaca, menulis, 

menggambar, pekerjaan tangan dan memasak. Pelajaran itu tidak diberikan 

menurut sistem di sekolah, melainkan menurut cara mereka sendiri, supaya 

menyenangkan bagi murid-murid (Soeroto, 1979:322). 

Ditengah-tengah kesibukan Kartini, sambil menunggu surat 

permohonan beasiswa untuk belajar ke Batavia datang seorang utusan dari 

Bupati Rembang. Utusan tersebut membawa surat lamaran untuk R.A. 

Kartini. Bupati Sosroningrat dan istri menerima dengan baik. Bupati 

Sosroningrat telah mengenal Bupati Rembang, Raden Adipati Djojo 

Adhiningrat dengan baik. Ia seorang duda dan memiliki enam orang anak 

yang masih kecil-kecil. Kebahagiaan tidak dirasakan Kartini, Kartini begitu 

sedih dan kaget. Kartini diminta supaya jangan tergesa-gesa dalam 

mengambil keputusan. Hati Kartini sangat risau, ia masih ingin belajar 

beberapa tahun lagi, mendapat ijazah dan bekerja. Kartini sangat sayang 

kepada kedua orang tuanya dan tidak tega jika harus menolak lamaran 

Bupati Rembang, karena Kartini tahu kalau orang tuanya menginginkan 

Kartini menerima lamaran itu. Orang tua Kartini memberi waktu tiga hari 

untuk berpikir, dan Kartini memberi jawaban dengan syarat: pertama bahwa 

Bupati Rembang itu menyetujui gagasan-gagasan dan cita-cita Kartini, 
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kedua bahwa pada waktu di Rembang Kartini juga diperbolehkan membuka 

sekolah dan mengajar puteri-puteri para pejabat di sana seperti yang telah 

dikerjakan di Jepara. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi Kartini tidak mau 

menerima lamaran itu (Soeroto, 1979:341). Bupati Rembang tidak 

keberatan dengan syarat-syarat Kartini dan menerimanya dengan senang 

hati. 

Tanggal 7 Juli 1903 dikeluarkan surat keputusan Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda yang menentukan untuk memberi izin kepada R.A. Kartini 

dan R.A. Roekmini untuk belajar di Batavia atas biaya Negara sebesar f 200 

(dua ratus gulden) per bulan untuk 2 tahun lamanya. Tanggal 24 Kartini 

baru menerima surat tersebut. Permohonan Kartini dan Roekmini (Kardinah 

tidak ikut mengajukan karena sudah menikah) untuk belajar di Batavia telah 

dikabulkan, dan hal ini merupakan sukses yang gemilang namun semua itu 

sia-sia karena Kartini akan segera menikah. Kartini tetap berbesar hati, ia 

tidak mengeluh ataupun menyesal melainkan ia kembali mengajukan 

permohonan kepada Ny. dan Tuan Abendanon untuk mengusahakan agar 

subsidi dari pemerintah sebesar  f 4800 itu dapat diberikan kepada orang 

lain yang belum dikenalnya dan belum dilihatnya, hanya dikenal namanya 

saja, yaitu Agoes Salim (Soeroto,1979:344). Kartini terus mengalami 

kekecewaan. Ia harus melepas cita-cita yang telah lama ia perjuangkan. 

Tanggal 8 November 1903 Kartini menikah dan 11 November 

diboyong ke Rembang. Di Rembang Kartini disambut dengan baik. Kartini 

segera terhibur dengan berbagai kesibukan keadaan dan emosi baru. Kartini 
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selalu membagi waktunya untuk suami, anak-anak tirinya dan masih sempat 

menulis surat untuk beberapa sahabatnya. Di Rembang Kartini juga 

mendirikan sekolah wanita atas ijin suaminya (Ajisaka,2008:148). 

Pada tanggal 17 September 1904 Kartini meninggal dunia 4 hari 

setelah melahirkan putera satu-satunya. Kartini harus meninggalkan semua 

yang dicintainya yaitu keluarga dan bangsanya, namun pengorbanan Kartini 

tidak sia-sia. Di jalan kebaktiannya kepada bangsa dan dalam hidupnya 

yang pendek Kartini telah berhasil menyebarkan benih-benih peradaban 

tinggi. Terciptalah wanita-wanita Indonesia yang berpendidikan tinggi, yang 

dapat berdikari seperti yang diidam-idamkan selama hidupnya 

(Soeroto,1979:389). 

Sepeninggal Kartini Mr. J.H. Abendanon menerbitkan surat-surat 

Kartini menjadi sebuah buku yang berjudul “Door Duisternis Tot Licht” 

yang diterjemahkan oleh Armijn Pane dengan judul ‘habis gelap terbitlah 

terang’ (Ajisaka,2008:148). 

Mengingat jasa-jasa Kartini yang begitu besar, Presiden Soekarno 

mengeluarkan surat keputusan Presiden RI No.108 tahun 1964 tanggal 2 

Mei, yang menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati 

setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagaiHari Kartini 

(Wismulyani,2007:20). 

Berikut adalah beberapa surat-surat Kartini kepada para sahabatnya 

yang dikutip dari buku R.A. Kartini seratus tahun oleh Solichin Salam 

(1979): 
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Surat Kartini kepada Ny. Ovink-Soer, awal 1900 

“ Pada zaman manapun dan dalam bidang apa sajakaum pelopor selalu 
mengalami rintangan-rintanagn hebat. Itu kami sudah tahu. Tetapi 
betapa nikmatnya, memiliki suatu cita-cita, suatu panggilan. 
Katakanlah kami ini orang-orang gila atau orang sinting, atau apa saja 
yang Nyonya kehendaki. Tetapi kami tidak dapat berbuat lain. Karena 
itu sudah ada dalam darah kami. Eyang adalah pelopor, tatkala 
setengah abad yang lalu ia memberi pendidikan Barat kepada Putera-
putera dan putrid-putrinya. Kami tidak berhak untuk tinggal bodoh, 
bagaikan orang-orang yang tak berarti. Keningratan membawa 
kewajiban. Maju terus!”. 

 
Surat Kartini kepada Stella, 6 Nopember 1899 

“Suatu perobahan dalam seluruh masyarakat pribumi pasti akan 
datang. Titik tolaknya telah ditakdirkan. Hanya …..kapan? itulah 
pertanyaan yang besar. Kita tidak dapat mempercepat saat meletusnya 
revolusi. 
Sungguh aneh bahwa dipelosok daerah pedalaman yang terpencil ini 
mengendap pikiran-pikiran memberontak itu. Teman-teman kami 
disini mengatakan, sebaiknya kami tidur saja dahulu barang 100 
tahun-kalau kami bangun kembali, akan kami temukan tanah Jawa 
sebagai yang kami inginkan”. 

 
Surat Kartini kepada Ny. Abendanon,29 Nopember 1901 

“Bukan hanya suara-suara dari luar, dari Eropah yang sampai kepada 
saya yang menyebabkan saya ingin merobah keadaan sekarang ini. 
Sejak saya masih kanak-kanak, pada waktu kata ‘emansipasi’ belum 
mempunyai arti apa-apa bagi saya dan tulisan-tulisan mengenai itu 
masih jauh diluar jangkauan saya, dalam hati saya sudah timbul 
keinginan kepada kemerdekaan, kebebasan dan untuk berdiri sendiri. 
Keadaan-keadaan disekitar saya, yang menghancurkan hati saya dan 
membuat saya menangis dalam kesedihan yang tak terhingga, telah 
membangkitkan keinginan itu”. 

 
2. Pendidikan 

a. Pengertian, Tujuan, Fungsi 

Pengertian pendidikan yang tercantum dalam UUSPN No. 20 Tahun 

2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
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potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada 

peserta didik dengan sengaja dalam pertumbuhan jasmani maupun 

rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan. Manusia akan selalu 

berusaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk 

meningkatkan kehidupannya. Usaha itu dapat disebut dengan pendidikan, 

oleh karena itu pendidikan dilakukan terus menerus sepanjang hayat. 

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilakn generasi yang 

baik, manusia yang lebih berkebudayaan, memiliki kepribadian yang lebih 

baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau 

Negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat 

luas, menyangkut kehidupan seluruh manusia, yang digambarkan bahwa 

tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik 

(Munib, 2006: 30). 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum 

di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah  

 mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
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b. Penyelenggara Pendidikan (lembaga) 

Pada dasarnya kelembagaan, Program dan Pengelolaan pendidikan 

merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 angka 

3 yang dimaksud dengan system pendidikan adalah keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional (Munib, 2006:144).  

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional kegiatan 

pendidikan dilakukan melalui tiga jalur yaitu pendidikan formal, non 

formal dan informal yang ketiganya saling melengkapi dan memperkaya. 

Di dalam pendidikan terdapat jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan 

adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan 

yang akan dikembangkan (Munib, 2006:147). Menurut UU No. 20 Tahun 

2003 pasal 14 yang dikutib oleh Munib (2006) menyebutkan bahwa 

jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

3. Masyarakat 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat 

oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2002: 146-147). 

Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa 

loyalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan cirri-ciri dari komunitas, 
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dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme, nasionalisme yang 

bersangkutan dengan Negara. Kesatuan hidup manusia di suatu negara, 

desa, atau kota juga disebut masyarakat. Dalam Narwoko (2004, 270-275) 

dijelaskan sejarah perkembangan masyarakat sebagai berikut: 

a. Masyarakat Pencari Makanan dan Pemburu 

Kehidupan kelompok masyarakat pemburu dan penagkap ikan 

disebut kelompok local (local bands). Kelompok ini berjumlah sekitar 

25-30 orang pria, wanita, dan anak-anak yang bekerja dalam upaya 

menopang kehidupan mereka. Masing-masing kelompok kurang lebih 

otonom secara politik dan secara ekonomi merupakan unit yang hidup 

dengan swasembada. Pada masyarakat taraf ini, keluarga dan komunitas 

kelompok merupakan suatu kesatuan penting, baik dalam produksi 

maupun konsumsi. Pembagian kerja antar anggota keluarga dan 

kelompok dalam masyarakat pencari makan dan berburu umumnya 

diatur menurut perbedaan jenis kelamin. 

Di tingkat kelompok, kegiatan ekonomi yang telah melembaga 

adalah dalam hal pembagian makanan. Kehidupan ekonomi masyarakat 

ini bersifat familistik. Sering terjadi kaum laki-laki dalam kelompok 

masyarakat yang masih tergolong primitif ini mengadakan perburuan 

secara besar-besaran. Hasil perburuan bersama itulah kemudian dibagi-

bagi kepada semua anggota kelompok. Tiap-tiap rumah tangga berhak 

dan diakui untuk memperoleh bagian dari hasil perburuan bersama yang 

dilakukan. Seseorang yang memperlihatkan keberanian dan 
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ketangkasan dalam berburu memperolah nama harum dan gengsi 

pribadi. 

Proses penukaran barang bersifat ‘penukaran bisu’. Kelompok 

yang menawarkan barang meletakkan pada suatu tempat tertentu dan 

menunggu sampai ada kelompok lain yang berminat pada barang 

miliknya. Kelompok lain yang membutuhkan barang tersebut akan 

mengambil barang itu dan meninggalkan barang miliknya. Proses 

pertukaran barang ini dilakukan tanpa ada pembicaraan antara 

kelompok masing-masing. 

b. Masyarakat Hortikultura 

Jumlah masyarakat hortikultura sederhana sekitar 100-200 

orang. Mereka umumnya tinggal di daerah hutan lebat dan penanam 

teknik pertanian ladang berpindah. Masyarakat hortikultura sederhana 

telah mampu menghasilkan makanan dalam jumlah yang lebih banyak 

dari yang dikonsumsi. 

Menurut Boserup dalam Narwoko (2004) masyarakat 

hortikultura sederhana pada perkembangannya tumbuh menjadi 

masyarakat hortikultura intensif. Pada taraf ini mereka telah 

mempraktekkan penggunaan semacam humus dan pupuk kandang. 

Masyarakat ini juga telah mengenal cangkul untuk mengolah tanah. 

Masyarakat hortikultura intensif sangat produktif dalam 

memanfaatkan tanah. Mereka telah menghasilkan surplus ekonomi 

yang nyata dan membagi hasil kelebihan yang dimilikinya kepada 
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anggota kelompok lain yang tidak terlibat dalam prodiksi pertanian. 

Peran pasar mulai menonjol, pasar merupakan tempat untuk tukar 

menukar surplus produksi warga masyarakat. 

c. Masyarakat Prakapitalis 

Di dalam masyarakat taraf ini, mulai dikenal tanah pribadi. 

Struktur ekonomi masyarakat terpilah ke dalam dua kelas dominan, 

yakni kelompok kecil pemilik tanah atau tuan tanah dengan sekelompok 

besar sisanya sebagai petani atau buruh tani. Kedudukan antara tuan 

tanah dengan petani sangat tidak seimbang. Petani harus bekerja pada 

tuan tanah di tanah pribadinya, sementara di lain pihak petani juga 

harus membayar upeti. 

Pranata ekonomi yang berkembang pada masyarakat 

prakapitalis ini adalah feodalisme. Menurut Horton dan Hunt dalam 

Narwoko (2004) yang dimaksud dengan feodalisme adalah seperangkat 

lembaga ekonomi dan politik yang berkembang di dalam masyarakat 

yang mengalami peralihan dari masyarakat suku ke masyarakat bangsa 

yang didasarkan atas sejumlah hak dan kewajiban timbal balik. 

Pada masyarakat feodal, raja bersama sejumlah punggawanya 

menjaga keamanan, melindungi penduduk, harta benda dan hak 

penduduk untuk mengolah sebidang tanah. Penduduk memberikan 

pelayanan dan kesetiaannya kepada Raja. 

Feodalisme berakhir ketika kemajuan perdagangan, 

pertumbuhan kota-kota dan perkembangan Negara kesatuan terpusat 
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mulai merasakannya senbagai lembaga penghambat. Perkembangan 

masyarakat yang makin kompleks menuntut feodalisme harus 

ditinggalkan, dan sebagai gantinya masyarakat masuk ke era 

industrialisasi. 

d. Masyarakat Kapitalis 

Yang dimaksud dengan masyarakat kapitalis adalah masyarakat 

yang hidup dengan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan 

pribadi atau sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian 

laba pribadi kearah pemupukan modal melalui prinsip-prinsip 

persaingan bebas. Menurut Karl Marx dalam Narwoko (2004), di dalam 

masyarakat kapitalis, pola perilaku ekonomi bukan sekedar usaha 

pencarian keuntungan. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang 

memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produktif 

vital yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal. 

e. Masyarakat Sosialis 

Ketidakpuasan dengan berbagai penderitaan, ketimpangan 

ekonomi, dan ketidakadilan sebagai akibat bekembangnya 

industrialisasi dan kapitalisme telah melahirkan gerakan sosial di 

berbagai Negara Eropa abad XIX yang bertujuan merombak masyarakat 

kea rah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi. 

Di dalam masyarakat sosialis, segenap koordinasi ekonomi 

termasuk tingkat harga, gaji dan jenis barang yang diproduksi serta 
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distribusinya ditentukan oleh suatu badan sebagai pusat perencanaan. 

Pemilikan pribadi hampir ditiadakan kecuali barang konsumsi. 

 

B. Kerangka Berpikir 

R.A. Kartini adalah tokoh pejuang emansipasi wanita, seseorang yang 

memperjuangkan pendidikan terutama bagi kaum wanita. Kartini lahir pada saat 

Indonesia tengah di jajah Belanda. Pada saat itu rakyat Indonesia dalam keadaan 

yang menyedihkan. Rakyat Indonesia terutama di tanah Jawa hidup dalam 

kemiskinan dan kebodohan akibat politik tanam paksa yang diterapkan oleh 

Belanda. Dan hal itu masih ditambah dengan tradisi dan feodalisme yang masih 

melekat pada jiwa masyarakat di Jawa.  

Kartini datang membawa pembaharuan bagi bangsa Indonesia. Ide dan 

pemikiran-pemikiran Kartini telah membawa bangsa Indonesia kearah 

modernisasi dan bukan westernisasi. Kartini memikirkan nasib kaumnya agar 

terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, meningkatkan harkat dan derajat 

manusia melalui pendidikan. Bagi Kartini pendidikan sangat penting terutama 

bagi kaum wanita yang pada masanya wanita tidak diijinkan untuk bersekolah. 

Ide-ide Kartini telah membawa pembaharuan pada masyarakat. Kartini meninggal 

dan dimakamkan di Desa Bulu. Makam merupakan sebuah monumen yang 

mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan dan ide-ide Kartini. Ide dan 

pemikiran Kartini tidak pernah mati sampai sekarang, ide dan pemikirannya terus 

hidup dan dikaji oleh segala bangsa sepanjang zaman. Masyarakat sekarang ini 

telah terpengaruh oleh ide-ide Kartini untuk mementingkan pendidikan, 
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meningkatkat harkat dan martabat mereka dengan memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi. Hal ini juga dapat dilihat di dalam masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut 

 

R.A. Kartini 

 

 

Ide-ide 

 

 

Makam Kartini di Desa Bulu  masyarakat Desa Bulu 

terhadap ide-ide Kartini 
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Gambar 2. Skema kerangka berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Metode 

kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang pengaruhnya 

nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat di desa 

Bulu. Artinya data yang dianalisis berupa kata-kata dan bukan angka-angka 

seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian fenomenologis mencoba 

menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini 

dilakukan pada situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai 

atau memahami fenomena yang dikaji. Pada dasarnya, fenomenologi berusaha 

untuk mempelajari struktur berbagai pengalaman, mulai dari persepsi, pikiran, 

memori, imajinasi, emosi, keinginan, kehendak dan kesiapan orang yang 

dinyatakan (Dewanto, 2005:105). 

Menurut Husserl dalam Dewanto (2005) fenomenologi adalah ilmu yang 

memiliki esensi kesadaran. Husserl menyamakan fenomenologi dengan 

transcendental idealism, melihat kondisi, pengetahuan dan kesadaran secara 

umum dan mencoba untuk mempelajari realita dibalik fenomena yang terjadi. 

Dalam hal ini, penelitian ini melihat kondisi secara nyata masyarakat desa Bulu 

yang taraf pendidikan masyarakatnya telah dipengaruhi ole ide-ide R.A. Kartini. 
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Ide-ide Kartini juga dikaji dalam penelitian ini, yang sampai sekarang ide-ide 

Kartini tersebut masih ada dalam benak masyarakat yang terus berkembang 

menjadi suatu inspirasi tersendiri untuk lebih meningkatkan harkat dan martabat 

bangsa melalui pendidikan. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Data 

yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga diperoleh keterangan - keterangan  

yang berguna, selanjutnya dianalisis. Analisis data menggunakan model kualitatif 

fenomenologis yaitu upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus untuk 

menjelaskan tentang pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan 

masyarakat desa Bulu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Bulu Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang yang letaknya satu wilayah dengan makam R.A. Kartini. 

Makam R.A. Kartini merupakan tempat yang sampai sekarang sering dikunjungi 

dan mengingatkan masyarakat terhadap ide-ide Kartini yang penuh dengan 

perjuangan untuk memajukan manusia, memperbaiki manusia dengan mencoba 

memperjuangkan pendidikan terutama bagi kaum wanita. Desa Bulu dipilih 

sebagai lokasi penelitian karena taraf pendidikan masyaraktnya dapat dikatakan 

sudah tinggi dan dipengaruhi ole hide-ide R.A. Kartini. Lokasi yang kedua adalah 

Museum R.A. Kartini di Rembang. Peneliti melalui lokasi ini mengambil data-

data dan dokumen yang berhubungan dengan R.A. Kartini dan ide-idenya. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua permasalahan yakni, (1) 

melakukan kajian tentang bagaimana ide-ide R.A.Kartini, (2) melakukan 

pengamatan dan analisis tentang pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf 

pendidikan masyarakat Desa Bulu. 

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni (1) Pustaka, (2) 

Informan, dan (3) Kenyataan yang diamati. Deskripsi dari masing-masing sumber 

adalah sebagai berikut: 

1. Pustaka 

Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan landasan secara teoretik tentang 

siapakah Kartini, bagaimana ide-ide R.A.Kartini, pendidikan, dan 

masyarakat. 

2. Informan 

Informan adalah seseorang yang diwawancarai untuk didapatkan 

keterangan dan data untuk keperluan informasi (Koentjaraningrat, 

1997:130). Selain itu dalam wawancara, ada pula yang disebut dengan 

istilah informan pokok atau key informant, yaitu seseorang yang 

memang ahli dalam bidang atau hal  yang menjadi pokok permasalahan. 

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala desa Bulu 

dan tokoh-tokoh masyarakat desa Bulu. Selain informan untuk 
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membandingkan data digunakan pula responden, yaitu seseorang yang 

diwawancarai untuk didapatkan keterangan tentang diri pribadi, 

pendirian atau pandangan untuk ketentuan komparasi 

(Koentjaraningrat, 1997:130). Responden dalam penelitian ini adalah 

masyarakat desa Bulu. 

3. Kenyataan yang Diamati 

Kenyataan yang diamati dalam penelitian ini adalah mencakup 

bagaimana pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan 

masyarakat desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode yaitu (1) wawancara, (2) pengamatan/observasi, dan (3) dokumen. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi,2008:127). 

Wawancara dilakukan kepada informan dan responden untuk 

mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menerapkan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Menyusun rambu-rambu pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara. 

b. Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh yang akan 

diwawancarai . 

c. Pengaturan waktu dan tempat wawancara. 

d. Pelaksanaan wawancara setelah diadakan perjanjian dengan tokoh 

yang dimaksud. 

e. Pengolahan hasil wawancara. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat 

Desa Bulu 

2. Pengamatan / observasi 

Observasi/pengamatan adalah metode atau cara-cara menganalisis 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung, hal ini diungkapkan oleh Purwanta (1985) dalam bukunya 

Basrowi dan Suwandi (2008). Metode ini digunakan untuk mengamati 

dan melihat secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada masyarakat desa 

Bulu, dan bagaimana pengaruhnya ide-ide R.A.Kartini terhadap taraf 

pendidikan masyarakatnya. 
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3. Dokumen 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini mengambil data yang 

sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, 

jumlah penduduk dan sebagainya(Basrowi dan Suwandi,2008:158).  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari penelitian 

terdahulu yang tersimpan dalam Badan Pusat Statistik Rembang, Dinas 

Pariwisata Rembang, Perpustakaan Daerah Rembang, Museum R.A. 

Kartini Rembang, Perpustakaan Jurusan sejarah, Perpustakaan UNNES 

dan semua buku yang membahas tentang masalah pengaruh ide-ide 

R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat desa Bulu. 

 

F. Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan (1972) dalam basrowi 

dan Suwandi ada tiga tahapan yaitu (1) tahap pralapangan, (2) tahap kegiatan 

lapangan, (3) tahap analisis intensif. 

1. Tahap Pralapangan. 

Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan peneliti adalah (1) 

Menyusun rancangan penelitian, (2) Memilih lapangan penelitian, (3) 

Mengurus perijinan, (4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, (5) 

Memilih dan memanfaatkan informan, (6) Menyiapkan perlengkapan 
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penelitian, dan ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami yaitu (7) Etika penelitian lapangan. 

2. Tahap Kegiatan Lapangan. 

Basrowi dan Suwandi (2008) menguraikan tahap kegiatan 

lapangan menjadi tiga bagian yaitu (1) memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber kajian diolah sehingga diperoleh 

keterangan-keterangan yang berguna, selanjutnya dianalisis. Dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif fenomenologis. Pengertian analisis data kualitatif adalah 

upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Data yang bersifat 

kualitatif akan diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi 

hubungan yang ada (contextual analysis).  

 

G. Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan 

Suwandi (2008) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data, (2) 

penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). 
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1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Proses ini berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya 

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. 

2. Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Hal ini bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyajian data secara 

sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-

bagiannya dalam konteks yang utuh. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Selama penelitian berlangsung kesimpulan-

kesimpulan diverifikasi. Makna-makna yang muncul dari data diuji 

kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 

Beardasarkan uraian diatas, langkah analisis data dengan pendekatan 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 



39 

 

Koleksi data      displai data 

 

 

 Reduksi data 

    

 

Pemaparan 
kesimpulan 
 

Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

(1994) 

 

H. Uji Keabsahan Data (Uji Kredibilitas) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2009:373). Misalnya 

data yang diperoleh dengan wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi. 

Dan apabila dengan ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan mana yang 

dianggap benar atau memiliki kemungkinan semuanya benar dilihat dari sudut 

pandangnya yang berbeda-beda. Dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Wawancara         Observasi 

 

 

 

Kuesioner/Dokumen 

Gambar 4 : Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Ide-Ide R.A. Kartini 

R.A. Kartini tidak berjuang secara fisik, tetapi Kartini telah 

mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat dan bangsanya. Kartini, dengan 

ide-ide pembaharuan serta melalui pendidikan dimaksudkan agar bangsanya akan 

mencapai keluhuran dan kejayaan. Sejarah dunia seringkali membuktikan kepada 

kita , bahwa dengan lahirnya ide-ide pembaharuan tidak jarang terjadi telah 

membawa kepada perbaikan dan kemajuan. Bahkan revolusi-revolusi dunia 

diilhami oleh ide-ide besar yang lahir dari hasil pemikiran tokoh-tokoh pemikir 

Bangsanya. Dalam hal ini, R.A. Kartini demikian juga (Salam, 1979: 8). 

Demikian akan dipaparkan ide-ide R.A. Kartini yang dikutip dari buku 

Soeroto (1979):   

“kaum wanita harus diberi pendidikan supaya dapat mengejar 
ketinggalannya. Tidak hanya di Sekolah Rendah, tetapi harus juga dapat 
meneruskannya ke sekolah yang lebih tinggi, supaya sejajar dengan 
saudara-saudaranya yang laki-laki. Wanita yang terpelajar dapat bekerja 
sendiri, mencari nafkah sendiri dan hidupnya tidak tergantung dari 
suaminya. Ia juga tidak dapat dipaksa kawin dan dimadu. Anak laki-laki 
perlu juga diberi tambahan pendidikan supaya tidak egoistis. Diberi 
pendidikan moral supaya bersikap sopan santun terhadap wanita, dan tidak 
memandang wanita itu sebagai makhluk dari tingkat rendah.” 

 
Ide itu muncul pada saat Kartini berusia 13 tahun dan sedang menjalani 

masa pingitan. Pada saat itu Kartini melihat kejadian-kejadian yang bertentangan 

dengan hati dan pikirannya. Kartini merasa dibedakan antara laki-laki dan 
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perempuan baik dalam menerima pendidikan maupun perlakuan sehari-harinya. 

Tradisi kolot yang mengharuskan para wanita berdiam diri dirumah menunggu 

lamaran datang dan harus bersiap untuk dimadu. Para wanita menerima keadaan 

begitu saja dengan pasrah karena mereka tidak pernah dididik untuk mencari 

kerja, maka mereka tidak dapat berdiri sendiri dan selalu tergantung pada suami. 

Anak laki-laki berbeda dengan perempuan, mereka diberi kesempatan untuk 

melanjutkan sekolahnya dan menjadi semakin pintar. Wanita tetap tinggal bodoh. 

Dalam keadaan demikian para lelaki memandang rendah kepada kaum wanita. 

Berikut potongan surat Kartini kepada N.van Kol: 

“karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi 
pengaruh kepada masyarakat, maka tidak ada yang lebih saya inginkan 
daripada menjadi guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari 
para pejabat tinggi kita. O, saya ingin sekali menuntun anak-anak itu, 
membentuk wataknya, mengembangkan otaknya yang muda, membina 
mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan, supaya mereka kelak dapat 
meneruskan segala yang baik itu. Bagi masyarakat kita pasti akan 
membahagiakan, bilamana wanita-wanitanya mendapat pendidikan yang 
baik.” 

 
Dari isi surat tersebut dapat dilihat bahwa selain memikirkan ide-ide besar 

Kartini juga ingin berperan sendiri sebagai pendidik. Ingin memajukan kaumnya, 

membentuk watak dan mengembangkan otaknya. Kartini sadar bahwa 

pembentukan watak yang agung merupakan dasar seseorang untuk memperoleh 

kehidupan yang lebih baik. Hal ini karena dengan watak yang agung, apabila 

kelak orang tersebut menjadi pemimpin atau orang yang berada di atas dapat 

mempergunakan ilmunya dengan benar dan dapat bermanfaat terhadap bangsanya 

terutama rakyat Hindia. 
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Menurut Kartini, inti dari permasalahannya adalah tradisi kolot. Tradisi 

yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang sampai saat itu terus 

berkembang dan menjadi suatu pegangan bagi mereka. Tradisi yang merugikan 

kehidupan wanita, dan wanita hanya menerima semua itu karena mereka bodoh. 

Kartini berusaha melawan tradisi yang kolot tersebut. Kartini menuliskan 

penderitaan kaum wanita dalam suratnya yang ditujukan kepada N. van Kol yang 

dikutip dari Pane (1979) sebagai berikut: 

“Atas perintah bapak, paman atau saudaranya, anak gadis itu haruslah 
bersedia mengikut seorang-orang yang asing sama sekali baginya. Tiada 
jarang pula orang itu sudah beristri dan beranak-anak. Betapa pikiran dan 
kehendaknya, itu tiada ditanya, dia wajub saja menurut….jauh dan dekat, 
kami ketahui melarat perempuan yang sengsara itu, melarat dijadikan oleh 
suatu rukun Islam, yang amat memudahkan bagi kaum laki-laki, tetapi 
amatlah sengsaranya dan kejamnya bagi perempuan.…….Dan kesedihan 
yang harus ditanggung itu telah saya saksikan pada masa kanak-kanak. 
Itulah yang pertama-tama menimbulkan dalam hati saya melawan keadaan 
yang turut-turutan….” 

 
Kartini juga sering melihat pasangan dari keluarga Belanda yang sangat 

harmonis dan sangat berbeda dengan pasangan suami istri di Jawa. Asisten-

residen Ovink menghargai dan bergaul sebagai kawan dengan Nyonya Ovink, ini 

karena istrinya seorang yang sama terpelajar, seorang penulis yang 

pengetahuannya luas. Selain itu mereka juga kawin monogamis, dan sedangkan 

wanita priyayi di Jawa tidak terpelajar dan jauh ketinggalan dari suaminya. Jika 

wanita Jawa mau mendapat status yang baik dalam hidup perkawinan, ia harus 

mendapat pendidikan yang baik, sehingga bisa mencapai tingkat pengetahuan 

yang sesuai dengan suaminya. Di samping itu poligami harus dihapuskan dan 

diganti dengan monogami (Soeroto, 1979: 60).  
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Bagi Kartini poligami merupakan musuh utamanya, dan pada masa itu 

perkawinan monogam itu ideal dan keramat. Mengenai hal ini Kartini menulis 

kepada sahabatnya Stella yang dikutip dari Pane (1979): 

“Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki, dan tujuan 
hidupnya ialah bersuami. Benar, tiada tersangkal dan dengan senang hati 
aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya…..hidup 
bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras! Tetapi betapakah 
mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras, bila aturan kawin kami 
demikian…….tiap-tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia 
pergaulan hidup kami tahu, bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi 
istri suaminya, dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa 
perempuan lain jadi temannya pulang kerumah; menurut hukum Islam 
perempuan itu istrinya yang sah juga.”  
 

Suami beristrikan lebih dari satu sudah menjadi tradisi yang sudah ada 

sejak jaman kerajaan Majapahit. Raja-raja memiliki istri lebih dari satu, selain 

istri mereka juga masih mempunyai selir. Yang dalam hal ini walaupun selir tidak 

memiliki status yang sah sebagai istri raja, dan yang diakui hanyalah permaisuri-

permaisuri raja. Selir merupakan pelayan Raja, yang jika selir hamil dan 

melahirkan maka anaknya tidak diakui sebagai keturunan raja. Kesejahteraan selir 

dan anaknya telah dijamin, akan tetapi mereka tidak berhak bicara dan 

mengutarakan keinginannya. Mereka hanya pelayan Raja, pelayan dalam segala 

hal. 

Tradisi tersebut terus menurun  pada masa berikutnya. Pada masa Hindia 

dikuasai oleh Belanda, tradisi tersebut masih tetap dijaga ketat dan dilakukan oleh 

para lelaki terutama mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Kebodohan 

wanita telah ikut melestarikan tradisi yang menyiksa mereka sendiri. Selain tradisi 

tersebut yang masih terus dijaga yaitu bahwa wanita tidak diperbolehkan sekolah 
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tinggi dan harus dipingit pada saat mendekati usia remaja. Wanita tetap bearada 

pada tingkat rendah dan hanya menjadi konco wingking bagi suami. 

Pada masa Kartini, tidak ada yang berfikir demikian dan tidak ada yang 

berani berfikiran demikian. Menentang tradisi kolot dianggap melanggar norma 

dan tata cara pada saat itu. Apalagi Kartini merupakan putri bangsawan yang pada 

saat itu diharuskan menjujung tinggi tradisi yang telah turun temurun tersebut. 

Bagi Kartini merupakan perjuangan yang tidak mudah untuk mengubah keadaan. 

Keadaan yang sudah mendarah daging dalam jiwa manusia pribumi. 

Menurut Kartini dalam suratnya yang ditujukan kepada Stella, semua 

wanita yang dikenalnya mengutuk kaum lelaki. Mengutuk saja tidak ada gunanya, 

harus ada tindakan. Kartini mengajak para ibu-ibu dan para wanita untuk 

bertindak, bangkit, bergandengan tangan dan bekerjasama merubah keadaan ini. 

Dari isi surat tersebut dapat kita lihat bahwa Kartini sudah memikirkan persatuan, 

persatuan wanita yang pertama. Kartini sudah sadar pentingnya persatuan jauh 

sebelum Kebangkitan Nasional. Persatuan yang dipikirkan Kartini, yang dipakai 

pula untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kartini mengerti bahwa 

menghimpun tenaga dari semua orang yang senasib atau yang mempunyai 

keinginan yang sama berarti mempersatukan mereka dalam satu kekuatan yang 

jauh melampaui kemampuan seorang. 

Kartini sangat mengagumi kebudayaan Barat dan ia ingin menggali 

sebanyak-banyaknya dari kekayaan ilmu dan pengetahuannya. Akan tetapi Kartini 

tetap berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri. Kartini menilai dengan kritis tiap 

unsur dan gejala dari kehidupan barat yang dilihatnya dan hanya mengambil 
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unsur-unsur yang baik yang dapat mempertinggi peradaban bangsanya sendiri. Ide 

Kartini tentang hal ini adalah: Kebudayaan yang sejati tidak hanya berupa 

kekayaan pengetahuan dan kemajuan material, melainkan harus pula memenuhi 

syarat kebesaran jiwa dan keluhuran budi (Soeroto, 1979:187). 

Pada saat itu Kartini melihat orang Belanda yang terpelajar di suatu pesta 

rakyat memukul seorang anak, kemudian seorang gadis dan seorang perempuan 

dengan sepotong kayu hanya karena orang-orang tersebut tidak cepat-cepat 

menyingkir waktu orang belanda itu mau lewat. Melihat kejadian tersebut Kartini 

marah dan merasa tersiksa karena bangsanya telah terinjak-injak. 

Pikiran-pikiran Kartini yang lain tercantum dalam surat edaran tanggal 20 

Nopember 1900 No. 15336. Surat edaran tersebut meminta pendapat dan saran 

para bupati mengenai pembangunan beberapa jenis sekolah untuk gadis Indonesia 

(Soeroto, 1979:231). Dalam surat edaran tercantum pikiran-pikiran Kartini: 

1. Pada tiap-tiap zaman kemajuan peradaban bangsa, Wanita selalu 

merupakan unsur yang penting. 

2. Kemajuan intelektual bangsa Indonesia tidak dapat berjalan cepat, 

bilamana unsur wanita diabaikan. 

3. Wanita adalah pengemban peradaban bangsa. 

Nota Kartini yang diberi judul “Berilah Pendidikan Kepada Bangsa Jawa” 

dimulai dengan pengakuan Kartini bahwa tidak mungkin memberi pendidikan 

kepada seluruh rakyat sekaligus. Akan tetapi yang mungkin dilakukan adalah 

memberi pendidikan kepada golongan tingkat atas terlebih dahulu, dan 

selanjutnya oleh golongan atas dapat memberi manfaat kepada rakyatnya. Rakyat 
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di Jawa sangat menjunjung tinggi bangsawannya. Yang dikatakan bangsawannya 

akan dipatuhi rakyatnya. Keadaan yang demikian tidak dapat dimanfaatkan kaum 

bangsawan dengan baik. Hanya dimanfaatkan sebatas menjaga keamanan, 

ketertiban dan untuk kelancaran pemungutan pajak. Rakyat dalam hal ini tidak 

mendapatkan apa-apa karena kaum bangsawannya yang menyalah gunakan 

kekuasaannya. Menurut Kartini keadaan yang demikian harus diubah, seperti 

yang tertulis dalam Soeroto (1979): 

Sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk 
yang lebih tinggi daripada rakyat biasa dan karena itu juga berhak 
mendapat yang paling baik dari segala-galanya. Ini suatu pendapat yang 
sesat dan harus diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-
anaknya supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan 
gelar yang sudah menjadi ‘hak’-nya! 

 
Kartini sendiri adalah kaum ningrat, akan tetapi Ia tidak pernah mau 

diperlakukan seperti orang ningrat lainnya dan Kartini juga tidak pernah 

membawa-bawa keningratannya. Kartini lebih suka diperlakukan seperti orang 

biasa, bahkan ia tidak segan-segan mengkritik kaum ningrat. Menurut pandangan 

Kartini mereka para kaum ningrat sejak kecil sudah dibiasakan diperlakukan 

seperti Raja yang harus dihormati, dilayani dan disebut dengan gelarnya. Semua 

ini karena didikan waktu kecilnya. Dalam hal ini wanita pemegang peran utama 

dalam mendidik anak. Menurut Kartini, suatu unsur penting untuk 

membudayakan rakyat ialah meningkatkan kemajuan wanitanya. Kartini juga 

sadar bahwa pendidikan tidak hanya disekolah saja, akan tetapi harus dibantu oleh 

keluarga. Anak lebih banyak dalam lingkungan keluarga, jadi lingkungan 

keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik anak. Anak kecil akan meniru 

segala tindak tanduk orang yang berada didekatnya, maka dari itu orang tua harus 
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memberi contoh yang baik kepada anaknya, memberi pendidikan yang benar 

kepada anak-anaknya. Hal itu telah diperhatikan dan menjadi pemikiran Kartini. 

Pada zaman sekarang ini hal tersebut masuk dalam ilmu psikologi anak, oleh 

Kartini telah dipikirkan jauh sebelum ilmu psikologi berkembang. Pemikiran yang 

sangat revolusioner, melihat pada saat itu belum ada yang berpikir sejauh itu. 

Dalam notanya Kartini juga menganjurkan untuk diajarkan bahasa Belanda 

dalam sekolah secara intensif. Hal ini karena menurut Kartini bahasa belanda 

merupakan kunci untuk memasuki dunia kebudayaan barat yang kaya, dunia ilmu 

pengetahuan. Belajar bahasa Belanda, selain untuk memasuki dunia barat juga 

dimaksudkan agar orang dapat mengatakan segala keinginan dan kesusahannya 

dalam bahasa Belanda. Akan tetapi Kartini juga menegaskan bahwa bahasa 

sendiri jangan sampai dilupakan karena itu merupakan jati diri bangsa. Rasa 

nasionalisme Kartini dapat dilihat disini, yaitu walaupun Kartini mengagumi 

kebudayaan barat tetapi Kartini tetap menjunjung tinggi kebudayaan bangsanya 

sendiri. 

Memberikan pendidikan kepada bangsa Jawa ada banyak cara. Menurut 

Kartini selain mendirikan sekolah juga perlu diadakan buku-buku pengetahuan. 

Buku-buku fiksi, ataupun majalah akan sangat berguna. Berikut potongan nota 

Kartini yang dikutip dari Soeroto (1979): 

Oleh sebab itu maka perlu ialah: berilah buku-buku bacaan dalam buku 
yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Jangan yang 
bersifat khotbah, tetapi juga jangan omong kosong yang tidak ada 
maksudnya, melainkan ceritera-ceritera yang sederhana, hidup dan 
menarik, ceritera dari kehidupan sehari-hari, dari zaman sekarang dan dari 
dari zaman silam, juga dari dunia khayal. Tetapi semua harus mempunyai 
dasar pendidikan. 
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Kartini telah berpikir bagaimana orang belajar dan berdiskusi lewat 

majalah. Kebebasan berpendapat yang sempat dikekang oleh pemerintah kolonial 

Belanda telah dipikirkan Kartini untuk dibebaskan kembali. Kartini juga 

memikirkan cara menarik perhatian para pembaca, yaitu dengan cerita yang 

sederhana terlebih dahulu, cerita khayal yang dapat membangkitkan imajinasi 

para pembaca terutama anak-anak. Imajinasi anak akan dapat membangkitkan 

kreatifitas. Cerita kehidupan sehari hari juga berguna untuk mendidik bagaimana 

menjalani kehidupan, juga cerita masa silam atau sejarah. Salah satu fungsi dari 

mempelajari sejarah menurut para ahli yaitu, dengan mempelajari sejarah dapat 

digunakan sebagai acuan untuk berpijak ke masa depan. Jauh sebelum para ahli 

sejarah membicarakannya, Kartini telah lebih dahulu berpikir demikian. 

Tidak hanya untuk anak-anak, juga bagi orang dewasa. Di samping buku, 
juga majalah, mingguan atau bulanan yang memuat tulisan-tulisan yang 
meluaskan pandangan, mengasah otak dan menghaluskan perasaan. Jadi 
jangan koran biasa yang memuat berita tentang kebakaran, pencurian dan 
pembunuhan atau ejekan dan fitnahan. Para pembaca hendaknya diberi 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh redaksi 
atau oleh pembaca lain. Kepada para pembacanya dianjurkan untuk 
mengadakan pertukaran pikiran dan pendapat. 

 

Kartini juga memikirkan bagaimana memamerkan hasil karya seni dan 

budaya masyarakat pribumi kepada khalayak ramai. Kartini pernah menhahadiri 

pameran yang diadakan perkumpulan “Oost en West” dan dalam notanya Kartini 

menyarankan agar diadakan pameran yang memamerkan budaya dan kesenian 

Jawa. Seperti gamelan, Rumah adat Jawa beserta orang-orangnya yang menghuni. 

Hal semacam ini merupakan pengetahuan yang diperagakan. Mendapatkan 

pengetahuan tidak hanya dari membaca dan sekolah akan tetapi melihat secara 
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langsung, dengan audio visual pengetahuan akan lebih dapat dimengerti dan 

masuk kedalam otak. Dapat dikatakan belajar dari pengalaman. 

Pada tahun 1870-1900 di Indonesia diberlakukan sistem liberalisme. Pada 

masa ini modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan 

di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun didaerah-

daerah luar Jawa. Selama masa ini pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta 

Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan-perkebunan kopi, teh, gula, kina. 

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-undang 

Agraria yang dikeluarkan tahun 1870. Pada suatu pihak undang-undang ini 

melindungi hak milik petani-petani di Indonesia atas tanah mereka. Di lain pihak 

undang-undang Agraria mambuka peluang bagi orang-orang asing untuk 

menyewa tanah dari rakyat Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 

118). 

Undang-undang Agraria menegaskan hak milik dari penduduk pribumi 

atas tanahnya dan melarang perpindahan hak milik ini kepada orang-orang bukan 

Indonesia. Dalam kenyataannya peraturan-peraturan dan perundang-undangan 

mengenai perburuhan, terutama yang menyangkut keadaan pekerjaan yang layak, 

sering tidak dilaksanakan sehingga sangat merugikan kaum buruh Indonesia. 

Akibatnya antara tahun 1870-1900 produksi ekspor meningkat pesat, akan tetapi 

pada akhir abad ke-19 orang-orang Indonesia khususnya di pulau Jawa telah 

mengalami kemorosotan dalam tingkat hidup mereka, sehingga menimbulkan 

kritik yang tajam di negeri Belanda sendiri. Mereka itu adalah kaum etisi, yang 

mau mengangkat rakyat pribumi dari kebodohan dengan jalan memberi 
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pendidikan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membangun saluran-saluran 

pengairan bagi sawah-sawah petani dan menganjurkan kepada para petani agar 

mau bermigarsi ke pulau-pulau luar Jawa. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan 

politik etis. 

Bagi Kartini gagasan-gagasan kaum etis itu bukan gagasan baru. Sebelum 

kaum etisi berpikiran demikian, Kartini telah memikirkan nasib rakyatnya dan 

mencari jalan bagaimana dapat memperbaiki nasib itu. Kartini sudah sampai pada 

kesimpulan, bahwa untuk memerangi kebodohan rakyat harus diberi pendidikan. 

Gagasannya mengenai pendidikan, khususnya pendidikan bagi para gadis remaja 

sudah dirinci. Hal itulah yang membuat Kartini menaruh simpati kepada gagasan-

gagasan kaum etisi. Menurut Kartini, sudah saatnya pemerintah Hindia Belanda 

memikirkan keadaan rakyat pribumi. Sudah saatnya pemerintah Hindia Belanda 

membalas budi kepada rakyat pribumi seperti yang tertulis dalam notanya, dikutip 

dari Soeroto (1979): 

Sebab sesungguhnya bangsa Belanda mempunyai kewajiban moral 
terhadap Hindia Belanda, berkewajiban untuk memajukan bangsa 
bumiputera. Orang Belanda hendaknya belajar bertanya-tanya kepada diri 
sendiri: ‘Apa arti Nederland tanpa Hindia Belanda?’. Jika telah menyadari 
benar arti pertanyaan itu, maka mulailah mereka mengajarkan kepada 
penduduk Hindia Belanda: ‘Apa pula arti Hindia Belanda tanpa 
Nederland?’ 

 
Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia selain mencari rempah-rempah 

juga menyebarkan agama Kristen. Kapal yang berlayar ke Indonesia ditumpangi 

para misionaris untuk menyebarkan agamanya. Pada saat bangsa Eropa menguasai 

Indonesia, agama yang dibawa bangsa Eropa sedikit banyak telah mempengaruhi 

rakyat Indonesia. Akulturasi antara agama Kristen dan kepercayaan Jawa telah 
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terjadi. Sebagian masyarakat ada yang memeluk agama Kristen, ada juga yang 

tetap pada agamanya yaitu agama Islam. Dalam nota Kartini diatas dapat dilihat 

bahwa Kartini telah membicarakan kebebasan beragama. Semua orang berhak 

memeluk agama yang menjadi keyakinannya tanpa pengaruh dan paksaan dari 

siapapun. Berikut nota Kartini yang menyatakan hal diatas: 

Maka didiklah orang jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau ia sudah 
dewasa dalam pikirannya, silakan dia memilih agamanya sendiri. 
Andaikan ia ingin menjadi Kristen karena keyakinannya, janganlah itu 
dihalang-halangi. Kalau ia menghendaki tetap berpegang kepada agama 
nenek moyangnya, itupun bagus! 
 

Ilmu kesehatan juga menjadi perhatian Kartini. Kartini telah banyak 

mengamati obat-obatan tradisional, yang banyak di temui di tanah Jawa. Obat-

obatan yang bagi orang Eropa belum diteliti, bagi orang Jawa telah menjadi obat 

mujarab. Untuk itu Kartini menyarankan agar para dokter diberi kesempatan 

untuk melengkapi pengetahuannya di Eropa, dan setelah itu dapat diadakan 

penelitian mengenai obat-obatan tradisional yang telah banyak digunakan rakyat 

Jawa.   

Dapat kita lihat saran dan gagasan-gagasan Kartini begitu modern. Kartini 

sangat mengutamakan pengetahuan bahasanya sendiri, walaupun Kartini 

menyukai bahasa Belanda akan tetapi ia menegaskan bahwa bahasa ibu tetap 

diutamakan. Penguasaan bahasa, kebudayaan sendiri, dan pembinaan watak pada 

zaman sekarang masih tetap merupakan gagasan modern dalam dunia pendidikan. 

Kartini mengajukan gagasannya tersebut pada tahun 1903, gagasan yang sudah 

dipikirkannya bertahun-tahun. Pada saat itu baik kalangan Bupati maupun kaum 

terpelajar belum ada yang berpikir sejauh itu. Nota Kartini yang telah diuraikan 
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diatas dapat dikatakan merupakan sebuah dokumen politik pemerintahan. Ia 

merupakan kritik terhadap berbagai bidang kebijaksanaan Pemerintah selain 

memberi saran. 

Perhatian Kartini tidak hanya dibidang pendidikan dan wanita saja 

melainkan di bidang sosial dan ekonomi, seperti yang dilakukan Kartini pada saat 

mendapat hubungan baik dengan perkumpulan “Oost en West”. Kartini memiliki 

inisiatif memanggil para pengukir yang berbakat. Barang-barang hasil kreasi para 

pengukir tersebut oleh Kartini dikirim ke Semarang dan Batavia dengan perantara 

“Oost en West” untuk dijual. Cara tersebut berhasil mendapat harga yang baik, 

hasil penjualan hanya dipotong ongkos kirim dan sisanya diberikan langsung pada 

para pengukir. Kartini juga memikirkan desain-desain baru yang belum pernah 

dibuat oleh para pemahat Jepara. Kartini menyarankan untuk menggambar 

wayang yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para pemahat. Menurut 

mereka menggambar wayang yang dianggap keramat itu berdosa dan ada 

hukumannya. Melihat hal ini Bupati Sosroningrat ikut turun tangan meyakinkan 

para pengukir bahwa menggambar wayang tidak apa-apa dan Bupati akan ikut 

menanggung akibatnya apabila terjadi apa-apa. Berhasil meyakinkan para 

pengukir, motif wayang yang merupakan ide Kartini menjadi sangat populer di 

Jepara. 

Berbagai kritik juga dilontarkan Kartini selain yang terdapat dalam 

notanya diatas, yaitu mengenai politik candu. Kritik yang sangat tajam dan berani 

mengingat pada jamannya belum ada yang berani berbuat demikian. Kritik 

mengenai politik candu yang dikutip dari Soeroto (1979) adalah sebagai berikut: 
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“Di sini ada barang yang jauh lebih jahat dari alcohol, yaitu candu. Tak 
dapat dikatakan betapa besarnya kesengsaraan yang disebabkan oleh candu 
atas negeriku, rakyatku. Candu itu ibarat penyakit sampar (= pest) bagi 
Jawa. Sebetulnya lebih jahat dari penyakit sampar. Penyakit sampar tidak 
merajalela untuk selama-lamanya, cepat atau lambat ia akan hilang. Tetapi 
akibat dari candu akan makin besar, makin meluas dan tidak akan lenyap, 
karena dilindungi oleh Pemerintah! Makin banyak orang mengisap candu 
di Jawa, makin penuh peti orang Pemerintah. Penjualan candu merupakan 
salah satu sumber kekayaan yang paling besar bagi Pemerintah Hindia 
Belanda. Perduli apa kesejahteraan rakyat …..yang penting Pemerintah 
memperoleh keuntungan besar. Kutukan rakyat mengisi kantong 
Pemerintah Hindia Belanda dengan emas berton-ton, berjuta-juta!” 

 
Kartini juga tidak segan untuk mengkritik kalangan ningrat, meskipun 

Kartini sendiri merupakan bangsawan. Kaum bangsawan karena gelar 

keningratannya dianggap oleh rakyat lebih tinggi dari rakyat biasa. Rakyat Jawa 

sangat memuja-muja kaum bangsawannya dan suka meniru tingkah laku dan 

perbuatan mereka. Kartini berpendapat bahwa sesungguhnya kaum ningrat itu 

kurang pantas untuk disanjung-sanjung. Hal ini karena Kartini melihat dari jauh 

dan dari dekat bahwa kebanyakan kaum bangsawan itu hanya ningrat dalam 

gelarnya. Seorang ningrat yang sejati ialah yang ningrat dalam gelar, dalam jiwa 

dan dalam moral. Keningratan itu membawa tanggung jawab yang besar, harus 

dapat memberi contoh yang baik kepada rakyat dan kepada keturunannya 

(Soeroto, 1979: 154). 

Pada dasarnya yang diinginkan Kartini bukanlah bangsanya menjadi orang 

Belanda atau setengah Belanda. Bangsanya harus tetap berpegang teguh pada 

kepribadiannya sendiri, dan Kartini selalu mengingatkan kepada sifat-sifat asli 

bangsanya yang agung dan halus. Kartini tidak hanya berjuang melawan 

kebodohan dan kemelaratan di kalangan rakyatnya sebagai akibat penindasan 

penjajahan asing. Kartini juga berhadapan dengan tirani adat istiadat feodal di 
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kalangan kaum bangsawan tingkat menengah dan atas, yang dengan peraturan-

peraturannya yang ketat merupakan halangan besar bagi kemajuan bangsanya. 

Adat feodal juga merupakan penindasan sewenang-wenang bagi kaum wanita. 

 

B. Pengaruh Ide-Ide R.A. Kartini Terhadap Taraf Pendidikan 

Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 
 

1. Gambaran Umum Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 

Desa Bulu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang. Desa Bulu ini tidak berbeda jauh dengan desa-desa lain di 

Kabupaten Rembang, namun yang perlu diperhatikan adalah tingkat 

pendidikan masyarakatnya. Berikut akan dipaparkan tentang Desa Bulu. 

a. Geografis Desa Bulu 

Secara astronomi, letak daerah Kabupaten Rembang yaitu terletak 

pada garis koordinat 111000′ – 111030′ Bujur Timur dan 6030′ – 706′ 

Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum 

kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum 

kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. 

Secara ekonomis Kabupaten Rembang terletak pada jalur lalu lintas 

jalan Semarang-Surabaya (dilalui jalan pantai utara Jawa). Secara 

administratif Kabupaten Rembang merupakan daerah propinsi Jwa Tengah, 

yang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan, mempunyai luas 

wilayah 101.408 ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Rembang 

meliputi: 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban propinsi Jawa 

Timur. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. 

Desa Bulu merupakan wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten 

Semarang yang mempunyai luas wilayah 66.415 ha. Merupakan desa 

sekitar hutan, wilayahnya terdiri dari: 

Tabel 1. Tanah Desa Bulu 

Tanah Desa Bulu Luas (ha) 

Tanah sawah 

Sawah irigasi teknis 1 

Sawah irigasi ½ teknis 10 

Sawah tadah hujan 29 

Tanah kering 
Tegal/ladang 49.325 

pemukiman 16.915 

Tanah basah 
Tanah rawa - 

Pasang surut - 

Tanah perkebunan 

Tanah perkebunan rakyat - 

Tanah perkebunan negara 35 

Tanah perkebunan swasta - 

Tanah fasilitas umum 

Kas desa 0,85 

Lapangan 0,4 

Perkantoran pemerintah 0,33 
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Lainnya - 

Tanah hutan 

Hutan lindung - 

Hutan produksi 103,4 

Hutan konvensi - 

(Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Bulu Tahun 2009) 

Batas wilayah Desa Bulu yaitu sebelah Timur berbatasan dengan 

desa Mantingan, sebelah Utara berbatasan dengan Perhutani, sebelah Barat 

berbatasan dengan desa Pasedan, sebelah Selatan berbatasan dengan 

kawasan hutan. (wawancara dengan bapak Sunarto 20 April 2010). 

Kondisi geografis Desa Bulu mempunyai ketinggian tanah dari 

permukaan air laut kurang lebih 70 m dengan keadaan topografi lereng 

gunung dan suhu udara rata-rata 37°C. Mengenai orbitasi, desa Bulu berada 

di ibu Kota kecamatan terdekat. Jarak ke Ibu kota kecamatan 0 km, lama 

tempuh ke ibu kota kecamatan 0 jam. Jarak dengan Ibu Kota kabupaten 

Rembang , jarak dari Ibu Kota Propinsi kurang lebih 143 km dan jarak dari 

Ibu Kota Negara kurang lebih 550 km.(Data daftar isian potensi Desa Bulu, 

2009). 

b. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya Desa Bulu 

Latar belakang sosial agama masyarakat Bulu mayoritas memeluk 

agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Bulu, yang mayoritas 

adalah petani dan buruh masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan 

asli dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara 

turun temurun berasal dari nenek moyangnya dan sudah mentradisi. Akan 
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tetapi ada juga warga masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi-

tradisi yang ada, karena biasanya mereka merupakan pendatang dari luar 

desa atau daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang 

menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, 

kematian yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh 

masyarakat walaupun ada beberapa terdisi yang telah mengalami 

pergeseran karena arus modernisasi. Masyarakat sebagian besar beragama 

Islam, akan tetapi mereka masih mempercayai terhadap kehidupan yang 

berbau mitos-mitos yang mempengaruhi pola kehidupan mereka. 

Secara etnis sebagian besar penduduk Desa Bulu berasal dari Jawa 

dan tidak ada pelapisan sosial dalam masyarakatnya. Berikut dapat dilihat 

sistem mata pencahariannya: 

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulu 

Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

Petani 134 

Buruh tani 42 

Buruh/swasta 55 

Pegawai Negeri 33 

pengrajin 4 

Pedagang 24 

Peternak 30 

Nelayan - 

Montir 2 
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Dokter 2 

Polri 3 

TNI 4 

Pensiunan 35 

(Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Bulu Tahun 2009) 

Kondisi sosial budaya masyarakat merupakan hal yang menyangkut pola 

adat istiadat, pandangan hidup serta sistem nilai yang tumbuh dalam 

kehidupan masyarakat. Pola adat istiadat masyarakt Desa Bulu tidak 

berbeda jauh dengan daerah lain di Jawa. Penduduk desa Bulu sebagian 

besar memeluk agama Islam. Dalam kehidupan masyarakat walaupun 

memeluk Islam namun mereka juga masih melakukan ritual-ritual orang 

Jawa, yang dalam istilahnya Kejawen, seperti ziarah kubur dengan 

menaburkan bunga pada makam/yang dikunjungi. 

Dari segi pendidikan masyarakatnya, Desa Bulu termasuk cukup 

baik. Terlihat dari jumlah warga desa yang telah menempuh pendidikan 

yang sudah dikatakan lebih baik dari masyarakat desa pada umumnya yang 

masih kurang sadar terhadap pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Hal 

ini sangat dipengaruhi oleh ide-ide R.A. Kartini yang makamnya berada di 

desa Bulu. Makam tersebut sebagai monumen pengingat perjuangan 

Kartini dan ide-ide R.A. Kartini yang sangat revolusioner terutama dalam 

memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita. Berikut dapat dilihat 

tingkat pendidikan Desa Bulu 
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bulu 

Tingkat 

pendidikan 

Jenis kelamin 
jumlah 

wanita Laki-laki 

SD 205 200 405 

SMP 184 145 329 

SMA 65 67 132 

D3 4 2 6 

S1 24 9 33 

Jumlah  482 423 905 

(Sumber: Daftar isian Potensi Desa Bulu Tahun 2009)  

Tabel 4. Jenis Penduduk 

NO Jenis Penduduk Jumlah 

1 Laki-laki 490 

2 Perempuan  499 

jumlah 989 

(Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Bulu Tahun 2009) 

 

2. Pemahaman masyarakat Desa Bulu terhadap R.A. Kartini 

R.A. Kartini merupakan tokoh pejuang emansipasi wanita. Ide-idenya 

sampai sekarang menjadi inspirasi bagi yang mengenalnya. Keberadaan 

makam R.A. Kartini di Desa Bulu telah memberi arti tersendiri bagi 

masyarakat Desa Bulu. Makam yang fungsinya sebagai tempat peristirahatan 

terakhir bagi orang yang sudah meninggal, disini makam R.A. Kartini juga 
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sebagai monumen untuk mengingat jasa-jasa perjuangan Kartini. Pemahaman 

masyarakat Desa Bulu terhadap R.A. Kartini dapat dilihat dari uraian berikut 

ini: 

a. Kartini sebagai istri Bupati Rembang, R.A. Djojo Adiningrat 

Kartini menikah dengan R.A. Djojo Adiningrat pada tanggal 8 

November 1903. Setibanya di Rembang Kartini disambut dengan penuh 

suka cita oleh masyarakat Rembang. Di Rembang Kartini dikenal sangat 

baik oleh masyarakat Rembang, hal ini dikarenakan Kartini memiliki sifat 

yang luhur, watak yang agung terlebih Kartini sangat peduli pada kehidupan 

rakyatnya dan tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Kedudukan 

Kartini sebagai seorang ningrat tidak menghalangi Kartini untuk dekat 

dengan rakyatnya.  

b. Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita 

Ide-ide Kartini telah memberi inspirasi pada semua orang yang 

mengenalnya. Masyarakat Desa Bulu mengenal Kartini sebagai pejuang 

emansipasi wanita, dimana perjuangannya telah merubah keadaan yang 

mengharuskan wanita berdiam diri dirumah dan tertinggal menjadi wanita 

yang bebas dan modern. Bebas dalam hal ini adalah bebas berkarya, 

bekerja, berkarier, dan berpendidikan. Keadaan demikian yang menjadi 

impian para wanita pada jaman sebelum Kartini, dan sesudah Kartini 

keadaan demikian telah terwujud sampai sekarang. 
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c. Kartini sebagai pahlawan nasional 

Pada tanggal 2 Mei 1964 oleh Presiden RI, Kartini diberi 

penghargaan sebagai pahlawan nasional. Hal ini didasarkan karena jasa-jasa 

R.A. Kartini di masa lalu yang semasa hidupnya, karena terdorong oleh rasa 

cinta terhadap tanah air dan bangsa memimpin suatu kegiatan yang teratur 

guna menentang penjajah di bumi Indonesia. Masyarakat Desa Bulu 

mengenal Kartini tidak hanya sebagai pejuang emansipasi wanita dan istri 

Bupati R.M.A. Djojo Adiningrat, melainkan juga sebagai pahlawan 

nasional. Jasa-jasa R.A. Kartini begitu besar sehingga menurut masyarakat 

Desa Bulu sudah sepatutnya Kartini mendapat penghargaan sebagai seorang 

pahlawan. Masyarakat Desa Bulu juga bangga memiliki pahlawan nasional 

seperti Kartini. 

3. Pengaruh Ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat Desa 

Bulu. 

Pengaruh yang dimaksud adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya 

ide-ide Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat. Adapun penjelasan dari 

pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat Desa Bulu 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Pentingnya Pendidikan 

Pendidikan pada dasarnya memiliki arti penting bagi masyarakat 

Desa Bulu, di mana pendidikan sangat berperan dalam kehidupan sebagai 

individu-individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini 
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pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk dapat melakukan  

kegiatan sosial dan meneruskan kebudayaan. Para generasi muda dalam 

pendidikan mempunyai peran penting sebagai tonggak atau dasar dalam 

pembangunan (Wawancara dengan bapak Parno, 20 April 2010). 

Menurut Kartini, pendidikan dapat mengangkat harkat dan derajat 

manusia. Dengan pendidikan maka kita akan terhindar dari kebodohan dan 

kemiskinan. Kesadaran akan pendidikan pada masyarakat Bulu telah 

dipengaruhi oleh ide-ide Kartini. Bagi masyarakat Bulu Kartini merupakan 

tokoh yang selalu memberi inspirasi pada mereka. Keberadaan Makam 

Karini di Desa Bulu telah mengingatkan masyarakat kartini dengan sosok 

Kartini. Terlebih pada saat bulan April, selain pengunjung yang datang dari 

daerah lain masyarakat Bulu juga datang untuk ziarah, tahlilan dan pada saat 

itu juru kunci akan bercerita tentang Kartini. Banyak nilai-nilai yang bisa 

diambil dari seorang Kartini (Wawancara dengan ibu Yatmi, 20 April 

2010). 

b. Persamaan Gender 

Pada dasarnya antara pria dan wanita memiliki hak yang sama. 

Terutama dalam menerima pendidikan, walaupun kodrat wanita adalah 

menjadi ibu, mengurus anak dan melayani suami tetapi wanita juga berhak 

mengembangkan kemampuannya baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Dalam masyarakat Desa Bulu tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan. Perempuan memiliki peran yang cukup penting bagi 

keluarga dan bangsa. Dalam keluarga wanita berperan mendidik anak, dan 
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dalam mendidik anak yang baik dan benar dapat dilakukan kalau ibunya 

berpendidikan. Tidak mengherankan masyarakat Desa Bulu memiliki 

tingkat pendidikan yang sangat tinggi apabila dibandingkan Desa yang lain. 

Bahkan yang bersekolah baik dijenjang SD, SMP, SMA, D3, S1 wanita 

yang lebih banyak mendudukinya dibandingkan laki-laki (Wawancara 

dengan Ibu Suharyati, 20 April 2010). Berikut tabel jumlah penduduk 

dilihat dari taraf pendidikannya: 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bulu 

Tingkat 

pendidikan 

Jenis kelamin 
jumlah 

wanita Laki-laki 

SD 205 200 405 

SMP 184 145 329 

SMA 65 67 132 

D3 4 2 6 

S1 24 9 33 

Jumlah  482 423 905 

(Sumber: Daftar isian Potensi Desa Bulu Tahun 2009)  

Pendapat ibu rumah tangga di Desa Bulu juga sangat dihargai dan 

bahkan sangat dibutuhkan. Terlihat pada saat saya melakukan wawancara 

dengan bapak Khoifin, bapak Khoifin memanggil istrinya dan kemudian 

dimintai pendapat atas pertanyaan yang saya ajukan. Tidak hanya itu dalam 

kehidupan sehari-hari dalam menentukan segala hal misalnya pendidikan 

yang terbaik untuk anak juga ibu berperan dalam mengemukakan 
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pendapatnya. Kartini telah membuka mata para wanita Indonesia untuk 

maju. Menurut Kartini jika wanita memiliki pendidikan tinggi dan 

mempunyai pekerjaan sendiri maka ia akan dihargai dan tidak akan 

tergantung pada suami. Tidak ada batasan bagi wanita untuk melakukan 

sesuatu yang dianggapnya positif. Di Desa Bulu banyak wanita yang 

menjadi guru, bidan, supervisor perusahaan swasta dan masih banyak lagi. 

Pangkat dan pekerjaan wanita di Bulu tidak membuat mereka melupakan 

tugasnya yaitu menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya (Wawancara dengan 

ibu Yatmi, 20 April 2010).  

c. Perkawinan Monogami 

Dalam agama Islam poligami pada dasarnya diperbolehkan selama 

dapat berlaku adil. Akan tetapi manusia jauh dari sifat adil. Adil menurut 

satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Pada jaman Kartini, 

perkawinan poligami menjadi hal yang sangat biasa. Laki-laki berhak 

memilih beberapa wanita untuk dijadikan istrinya, dan wanita menerima 

begitu saja. Tidak ada protes ataupun perlawanan. 

Kehidupan masyarakat Desa Bulu sangat rukun tenteram, baik di 

lingkungan masyarakat sendiri maupun lingkungan keluarga. Kehidupan 

keluarga juga terlihat begitu harmonis. Perkawinan monogami menjadi 

salah satu penyebabnya. Satu istri tidak perlu membuat para suami 

menyusun jadwal, membagi rejeki yang didapat dengan istri-istri yang lain. 

Suami cukup konsentrasi dengan istri satu-satunya dan anak-anaknya. 

Kartini telah memberi beberapa pelajaran yang sangat berharga mengenai 
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kehidupan berumah tangga dan menderitanya wanita yang di poligami 

(Wawancara dengan ibu Tumirah, 20 April 2010). 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

1. Ide-ide Kartini telah banyak mempengaruhi masyararakat Hindia, dengan ide-

ide pembaharuan serta melalui pendidikan dimaksudkan agar bangsanya akan 

mencapai keluhuran dan kejayaan. Ide-ide Kartini mencakup: 

a. Pendidikan untuk kaum wanita 

Menurut Kartini, wanita memiliki peranan yang penting untuk 

memajukan bangsa. Wanita sebagai seorang ibu bertindak mendidik anak-

anak mereka dengan benar. Untuk mendidik anak mereka dengan benar 

harus dengan orang yang berpindidikan. Selain untuk mendidik anak, 

pendidikan juga sangat penting untuk kehidupan wanita. Sudah waktunya 

kehidupan wanita berubah, wanita yang berpendidikan tidak akan 

diperlakukan semena-mena. Tidak akan tergantung hidupnya pada suami, 

dengan merombak keadaan ini Kartini telah melawan adat feodal yang 

selama ini dipegang kuat oleh masyarakat pribumi. 

b.  Perkawinan monogamis 

Kartini sering melihat pasangan suami istri dari keluarga Belanda yang 

sangat harmonis dan hal ini berbeda dengan pasangan suami istri di Jawa. 

Menurut Kartini hal ini karena pendidikan wanita di Belanda sama sejajar 

dengan laki-laki, jadi laki-laki di Belanda menghargai dan bergaul sebagai 

kawan. Selain itu mereka juga kawin monogamis, dan sedangkan wanita 
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priyayi di Jawa tidak terpelajar dan jauh ketinggalan dari suaminya. Jika 

wanita Jawa mau mendapat status yang baik dalam kehidupan 

perkawinan, ia harus mendapat pendidikan yang baik, sehingga bisa 

mencapai tingkat pengetahuan yang setara dengan suaminya. Di samping 

itu poligami harus dihapuskan dan diganti dengan monogami. 

c.  Kebudayaan 

Menurut Kartini, kebudayaan yang sejati tidak hanya berupa kekayaan 

pengetahuan dan kemajuan material, melainkan harus pula memenuhi 

syarat kebesaran jiwa dan keluhuran budi. 

Perhatian Kartini tidak hanya di bidang pendidikan saja, namun di bidang 

ekonomi, sosial, politik juga diperhatikan. Di bidang ekonomi, Kartini 

membantu para pengukir Jepara untuk mendapatkan harga yang bagus untuk 

ukiran-ukiran mereka. Di bidang politik, Kartini lewat surat-suratnya dan 

notanya secara terang-terangan ditujukan kepada pemerintahan Hindia 

Belanda. Isi dari nota tersebut berupa kritikan-kritikan yang tajam dan saran-

saran yang berguna untuk kemajuan rakyat pribumi. 

2. Ide-ide R.A. Kartini telah memberi pengaruh pada taraf pendidikan 

masyarakat Desa Bulu. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

mayarakat Desa Bulu. Masyarakat Desa Bulu sangat memperhatikan 

pendidikan, menurut mereka pendidikan sangat berperan dalam kehidupan 

sebagai individu-individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu 

dalam masyarakat Desa Bulu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Diantara mereka memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang. 
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Pendapat wanita di Desa Bulu juga dihargai dan menjadi bahan 

pertimbangan. Kehidupan keluarga dalam mayarakat Desa Bulu juga 

harmonis. Hal ini karena perkawinan monogami menjadi salah satu 

penyebabnya. Kartini telah memberi beberapa pelajaran yang sangat berharga 

mengenai kehidupan berumah tangga dan menderitanya wanita yang 

dipoligami. Bagi masyarakat Desa Bulu, Kartini merupakan tokoh yang 

selalu memberi inspirasi pada mereka. Keberadaan makam Kartini di Desa 

Bulu telah mengingatkan masyarakat Kartini dengan sosok Kartini. Terlebih 

pada saat bulan April, selain pengunjung yang dating dari daerah lain 

masyarkat Desa Bulu juga dating untuk ziarah, tahlilan dan pada saat itu juru 

kunci akan bercerita tentang Kartini. Banyak nilai-nilai yang dapat diambil 

dari seorang Kartini. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat diharapkan agar tetap menjaga dan memelihara salah satu 

bukti budaya sejarah. 

2. Bagi pemerintah hendaknya mengupayakan pengelolaan secara intensif dan 

optimal mengenai peninggalan budaya dan memberikan perhatian khusus 

agar tetap terjaga kelangsungannya. 

3. Diharapkan kepada para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

peninggalan-peninggalan sejarah local, agar dapat memperkaya khasanah 

budaya nasional yang semakin jarang diketahui seiring dengan perkembangan 

zaman. 

4. Perlu adannya penelitian atau studi lebih lanjut mengenai tokoh R.A. Kartini. 
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Lampiran 1. 

 

Pedoman Wawancara 

(Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat) 

 

 

1. Lokasi Penelitian 

a. Bagaimana keadaan geografis desa Bulu kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

b. Bagaimana mata pencaharian masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang 

c. Bagaimana kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat desa bulu 

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 

2. R.A. Kartini\ 

a. Siapakah Kartini 

b. Dari mana asal R.A.Kartini 

c. Bagaimana silsilah R.A.Kartini 

d. Bagaimana ide-ide R.A. Kartini 

3. Pendidikan masyarakat Desa Bulu 

a. Berapa banyak jumlah penduduk Desa Bulu? 

b. Berapa banyak yang bersekolah dan tidak bersekolah? 

c. Masih adakah masyarakat yang masih buta huruf? 

 

 

4. Pengaruh ide-ide R.A. Kartini terhadap taraf pendidikan masyarakat 

a. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Bulu Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang. 

b. Bagaimana pengaruh ide-ide R.A.Kartini terhadap taraf pendidikan 

masyarakat Desa Bulu? 

 

 



73 
 

 

Pedoman Wawancara 

(Masyarakat) 

 

 

1. Apakah anda tahu kalau di Desa Bulu itu ada Makam Kartini? 

2. Apakah anda mengenal siapa Kartini itu? 

3. Menurut anda pendidikan itu penting atau tidak? 

4. Dalam menerima pendidikan apakah ada perbedaan antara pria dan wanita? 

5. Apakah benar bahwa anda bersekolah atau menyekolahkan anak anda karena 

terpengaruh oleh ide-ide R.A. Kartini? 
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Lampiran 2.  

 

Daftar identitas informan 

 

1. Nama  : Choifin 

Umur  : 35 tahun 

Pekerjaan : Kepala Desa 

Alamat  : Desa Bulu RT 03, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

2. Nama  : Sunarto 

Umur  : 40 tahun 

Pekerjaan : Sekretaris Desa 

Alamat  : Desa Bulu RT 03, RW 01 Kec Bulu. 

 

3. Nama  : Yatmi SP 

Umur  : 42 tahun 

Pekerjaan : Supervisor PHT BUN Jateng 

Alamat  : Desa Bulu RT 01, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

4. Nama  : Tumirah 

Umur  : 47 tahun 

Pekerjaan : Petani 

Alamat  : Desa Bulu, RT 04, RW 01 kecamatan Bulu 

 

5. Nama  : Jais 

Umur  : 50 tahun 

Pekerjaan : Petani 

Alamat  : Desa Bulu RT 04, RW 01 Kecamatan Bulu 
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6. Nama  : Sudarmi 

Umur  : 50 tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

Alamat  : Desa Bulu RT 02, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

7. Nama  : Kustono 

Umur  : 57 tahun 

Pekerjaan : Pensiunan PNS 

Alamat  : Desa Bulu RT 02, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

8. Nama  : Darmanto 

Umur  : 56 tahun 

Pekerjaan : swasta 

Alamat  : Desa Bulu, Kecamatan Bulu 

 

9. Nama  : Parno 

Umur  : 44 tahun 

Pekerjaan : PNS 

Alamat  : Desa Bulu RT 01, RW 01 Kec Bulu 

 

10. Nama  : Sugeng K. 

Umur  : 42 tahun 

Pekerjaan : wiraswasta 

Alamat  : Desa Bulu Kecamatan Bulu 

 

11. Nama  : Suharyati 

Umur  : 32 tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

Alamat  : Desa Bulu RT 03, RW 01 Kecamatan Bulu 
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12. Nama  : Sukini 

Umur  : 37 tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

Alamat  :Desa Bulu Kecamatan Bulu 

 

13. Nama  : Sunarti 

Umur  : 37 tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Bulu RT 05, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

14. Nama  : Suhartini 

Umur  : 42 tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Bulu RT 03, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

15. Nama  : Muhammad Sahid 

Umur  : 60 tahun 

Pekerjaan : Juru Kunci Makam Kartini 

Alamat  : Desa Bulu RT 04, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

16. Nama  : Tarmi’in 

Umur  : 38 tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Bulu RT 05, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

17. Nama  : Sri Hartini 

Umur  : 36 tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Bulu RT 02, RW 01 Kecamatan Bulu 
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18. Nama  : Nandar 

Umur  : 46 tahun 

Pekerjaan :Guru 

Alamat  : Desa Bulu RT 03, RW 01 Kecamatan Bulu 

 

19. Nama  : Puji Lestari 

Umur  : 29 tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

Alamat  : Desa Bulu Kecamatan bulu 

 

20. Nama  : Meidiana Azalia Sabella 

Umur  : 17 tahun 

Pekerjaan : Pelajar 

Alamat  : Desa Bulu Kecamatan bulu 
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Lampiran 4.  

 

Gambar 5. Lukisan R.A. Kartini 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

Gambar 6. Tiga bersaudara 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 7. R.A. Kartini dengan suaminya, R.M.A.A. Djojodiningrat 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 8. Makam R.A. Kartini 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Lampiran 5. 

 

NOTA KARTINI 

 

Kaum bangsawan harus pantas dihormati. Maka perlu sekali watak 

mereka diperbaiki. Pembinaan watak itu bahkan lebih penting daripada 

pengajaran ilmu semata-mata, maka juga harus didahulukan. 

Disinilah letak peranan penting wanita. Kaum ibu secara alamiah 

dititahkan sebagai pendidik utama. Di pangkuan ibu anak mulai belajar 

merasakan, memikir dan berbicara, dan pada umumnya pendidikan waktu masih 

kecil itu besar pengaruhnya bagi hidup anak selanjutnya. Akan tetapi bagaimana 

ibu-ibu itu dapat mendidik anak kalau mereka sendiri tidak terdidik? Bangsa ini 

tidak akan mungkin dapat maju, kalau kaum wanitanya tidak diikut sertakan, tidak 

diberi tugas dalam usaha pembudayaan bangsa. 

Berilah wanita Jawa pendidikan dan mereka akan giat membantu 

membudayakan rakyat Jawa yang berjuta-juta jumlahnya itu. 

Untuk sementara usaha pendidikan itu harus dibatasi kepada putri-putri 

kaum bangsawan. Binalah mereka menjadi ibu-ibu yang pandai, cakap, dan sopan 

dan mereka akan giat menyebarkan kebudayaan di kalangan rakyat. Anak-anak 

mereka akan melanjutkan karya mereka.Puteri-puterinya akan menjadi ibu yang 

cakap. Putera-puteranya menjadi pejabat yang cinta kepada rakyat dan berguna 

terhadap masyarakatnya. Mereka terutama memerlukan pembinaan watak yang 

agung. Kaum bangsawan harus menjadi contoh yang baik bagi rakyat. 

Sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk 

yang lebih tinggi daripada rakyat biasa dank arena itu juga berhak mendapat yang 

paling baik dari segala-galanya. Ini suatu pendapat yang sesat dan harus 

diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya supaya dari 

kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi 

‘hak’-nya! 

Sungguh, suatu unsur penting untuk membudayakan rakyat ialah 

meningkatkan kemajuan wanitanya. Oleh sebab itu pemerintah jangan menunggu 
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lama-lama. Dirikanlah sekolah, satu sekolah saja, sehingga para putri ningrat kita 

dihadapkan dengan kenyataan itu. 

Akan tetapi sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat. Harus 

dibantu oleh keluarga. Justru keluargalah yang harus memegang peranan utama 

dalam pendidikan. Anak seharian ada di lingkungan keluarga; di sekolah hanya 

beberapa jam. Tetapi bagaimana keluarga dapat memberi didikan yang baik, kalau 

unsurnya yang utama: sang wanita, Sang ibu tidak becus memberi pendidikan? 

Guru-gurunya sudah tentu harus orang-orang yang cakap, yang betul-

betul menyadari tanggung jawabnyadan penuh dedikasi untuk mendidik gadis-

gadis kita itu untuk menjadi wanita yang cakapdan sopan, dan sadar akan 

panggilan moral dalam masyarakat, untuk menjadi ibu yang penuh kasih sayang, 

menjadi pendidik yang baik dan berguna bagi masyarakat  yang memerlukan 

bantuan dalam segala bidang. 

Untuk sementara pemerintah sebaiknya mendirikan satu sekolah dulu, 

dengan asrama, tetapi juga terbuka bagi anak-anak luar. Bahasa pengantarnya 

harus bahasa Belanda. Bahasa itu harus diajarkan dengan intensip. Cara yang 

sebaiknya ialah mempergunakan bahasa itu sebanyak-banyaknya. Tetapi 

bahasanya sendiri janganlah sekali-kali diabaikan. Bahasanya sendiri harus 

diajarkan dengan cermat juga di samping Belanda. 

Bukanlah maksud kami supaya seluruh rakyat Jawa diajar bahasa 

Belanda. Pak tani, Pak tukangkayu, Pak tukang arit, dsb.,dsb., buat apa mereka 

belajar bahasa Belanda? 

Bahasa Belanda hendaknya hanya diajarkan kepada mereka yang 

mempunyai bakat, dan kepada mereka itu juga harus dijelaskan bahwa 

pengetahuan bahasa Belanda sendiri itu belum berarti apa-apa, sama sekali bukan 

berarti kebudayaan. Kebudayaan itu lain daripada hanya sekedar dapat bicara 

bahasa Belanda, tahu tata cara Belanda dan berpakaian cara Belanda. 

Bahasa Belanda itu perlu dikuasai, karena ia adalah kunci untuk 

memasuki dunia kebudayaan Barat yang kaya raya itu, dunia ilmu pengetahuan. 

Orang harus bekerja keras untuk memiliki kekayaan itu. 
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Kami harus membangun angkatan muda yang terlatih baik otaknya 

maupun perasaannya, yang mahir benar dalam bahasanya sendiri, dan di samping 

itu juga menguasai bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan barat. Mereka harus 

mengolah semua yang baru itu untuk diberikan kepada bangsanya dalam bentuk 

yang selaras dengan masyarakatnya. 

Sebaiknya sudah tentu jika dimulai waktu masih kecil. Tetapi bagi yang 

sudah lebih lanjut usianya juga tetap perlu. Cara yang sangat baik ialah dengan 

memberi contoh yang menunjukkan keagungan watak. 

Cara lain yang juga sangat baik ialah dengan: pembacaan. Bangsa Jawa 

sangat sedikit bahan pembacaannya. Sebab kitab-kitabnya banyak yang ditulis 

dengan tangan dan merupakan barang wasiat yang diwariskan kepada 

keturunannya sendiri. Lagi pula kebanyakan kitab-kitab itu dalam bahasa sekar 

yang tinggi dan banyak dipergunakan simbolik (perlambang) yang sukar dipahami 

oleh rakyat biasa. 

Oleh sebab itu maka perlu ialah: berilah buku-buku bacaan dalam buku 

yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Jangan yang bersifat 

khotbah, tetapi juga jangan omong kosong yang tidak ada maksudnya, melainkan 

ceritera-ceritera yang sederhana, hidup dan menarik, ceritera dari kehidupan 

sehari-hari, dari zaman sekarang dan dari dari zaman silam, juga dari dunia 

khayal. Tetapi semua harus mempunyai dasar pendidikan. 

Tidak hanya untuk anak-anak, juga bagi orang dewasa. Di samping buku, 

juga majalah, mingguan atau bulanan yang memuat tulisan-tulisan yang 

meluaskan pandangan, mengasah otak dan menghaluskan perasaan. Jadi jangan 

koran biasa yang memuat berita tentang kebakaran, pencurian dan pembunuhan 

atau ejekan dan fitnahan. Para pembaca hendaknya diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh redaksi atau oleh pembaca lain. 

Kepada para pembacanya dianjurkan untuk mengadakan pertukaran pikiran dan 

pendapat. 

Majalah itu hendaknya dimulai kecil-kecilan, supaya kemudian demi 

sedikit dapat diperbesar. Sedang kalau mulai besar-besaran, orang mudah patah 

hati, kalau tidak lekas mendapat sukses. 
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Sangat menggembirakan ialah terbitnya majalah Bintang Hindia, majalah 

bergambar dalam bahasa Melayu dan Belanda yang diterbitkan di Holland oleh 

abgkatan muda kita yang sedang melanjutkan pelajarannya di Perguruan Tinggi di 

Nederland. Mereka adalah pemuda-pemuda yang menyala-nyala cinta dan 

semangatnya terhadap tanah air dan bangsanya dan bercita-cita untuk mengangkat 

martabat bangsanya. Maksud mereka patut dibantu. 

* 

Pengetahuan mengenai Hindia harus lebih disebarluaskan di Nederland, 

agar supaya orang-orang Belanda mengetahui lebih banyak mengenai orang Jawa 

dan memandang mereka sebagai sesame manusia, yang karena keadaan di luar 

kesalahannya menjadi terbelakang, dan tidak karena kulitnya coklat. Untuk itu 

perlu ditulis buku banyak yang yang berjiwa demikian. Itulah juga maka orang 

Jawa perlu mengetahui bahasa Belanda, agar supaya dapat menyatakan 

keinginannya, kebutuhannya dan kesusahannya dalam bahasa Belanda. 

Pengetahuan mengenai Hindia di negeri Belanda sudah dapat dimulai di 

sekolah, supaya pengetahuan itu meresap dalam jiwanya selagi mereka masih 

kanak-kanak, dan mulai kecil sudah belajar menyintai bangsa Jawa di seberang 

lautan nan jauh. Untuk itu perlu diadakan buku-buku bacaan yang menarik, yang 

memberi gambaran yang benar tentang istiadat, keadaan dan kebiasaan di Hindia. 

Sudah tentu guru-gurunyapun harus tahu banyak tentang Hindia. Karena 

itu di sekolah Guru perlu diadakan sebuah mata pelajaran baru: pengetahuan yang 

luas dan mendalam mengenai Hindia. 

Lebih baik lagi ialah pengetahuan yang diperagakan. Maka perlu 

diadakan lebih banyak lagi pameran-pameran seperti yang pernah diadakan oleh 

perkumpulan ‘Oost en West’ di Den Haag mengenai barang-barang kesenian dan 

kerajinan rakyat. Sedapat-dapat dipamerkan lingkungan seluruhnya. Umpamanya 

sebuah rumah Jawa dengan orang Jawa sebagai penghuninya, dengan gamelan, 

dsb. Pameran itu supaya dapat dipindah-pindahkan dari tempat saru ke tempat 

yang lain, dan karcis masuknya supaya semurah-murahnya, supaya dapat menarik 

orang sebanyak-banyaknya. 
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Sekarang ini pengetahuan mengenai Hindia di kalangan bangsa Belanda 

di Nederland sangat sedikit. Suatu hal yang memalukan bagi Nederland! 

Sebetulnya orang Belanda dapat berjasa besar terhadap bangsa Jawa. Terutama 

para pejabat BB yang mempunyai hubungan langsung dengan para pembesar 

bangsa bumiputera. Moga-moga kelak terdapat hubungan yang baik antara kaum 

BB bangsa Belanda dan bangsa bumiputera. Sayang, sekarang ini orang-orang 

bangsa Belanda terlalu kaku berpegang kepada ‘prestise’, dan ‘prestise’ itulah 

yang menyebabkan adanya jurang antara dua golongan itu. Kaum BB bangsa 

Belanda minta disembah-sembah dan disanjung-sanjung. Para pegawai bangsa 

bumiputera memberi hormat kepada mereka seperti kepada pembesar-

pembesarnya sendiri, tetapi itu karena terpaksa saja. Alangkah bagusnya jika 

orang Belanda disini hanya bersedia menerima penghormatan yang keluar dari 

hati yang murni! 

Sebab sesungguhnya bangsa Belanda mempunyai kewajiban moral 

terhadap Hindia Belanda, berkewajiban untuk memajukan bangsa bumiputera. 

Orang Belanda hendaknya belajar bertanya-tanya kepada diri sendiri: ‘Apa arti 

Nederland tanpa Hindia Belanda?’. Jika telah menyadari benar arti pertanyaan itu, 

maka mulailah mereka mengajarkan kepada penduduk Hindia Belanda: ‘Apa pula 

arti Hindia Belanda tanpa Nederland?’ 

Selanjutnya  kami menganjurkan supaya lembaga pusat pendidikan 

seperti di Mojowarno didirikan di tempat-tempat lain di Jawa. Asal jangan disertai 

pemasukan agama. Pada umumnya orang Jawa memandang rendah terhadap 

orang sebangsanya yang meninggalkan agamanya (Islam) dan masuk agama 

Kristen. Tindakan itu dianggap murtad dan dipandang sebagai dosa yang paling 

besar. Tetapi sebaliknya orang Jawa yang telah menjadi Kristen memandang 

rendah kepada orang-orang sebangsanya yang masih tetap berpegang kepada 

agama Islam, karena mereka sekarang sudah sama agamanya dengan orang 

Belanda dan oleh sebab itu juga memandang dirinya lebih tinggi daripada orang-

orang yang belum masuk agama Kristen! Demikianlah maka usaha 

mengkristenkan orang Jawa menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara 

mereka. 
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Maka didiklah orang jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau ia sudah 

dewasa dalam pikirannya, silakan dia memilih agamanya sendiri. Andaikan ia 

ingin menjadi Kristen karena keyakinannya, janganlah itu dihalang-halangi. Kalau 

ia menghendaki tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya, itupun bagus! 

Ajarkanlah kepada orang Jawa Kebudayaan yang sejati, baik dengan 

kata-kata maupun dengan perbuatan. Tidak dalam warna kulit, tidak dalam 

pakaiannya, tidak pula dalam tindak tanduk atau tutur bahasanya, juga tidak atas 

nama agama yang dianutnya, melainkan di dalam hati, disitulah letak kebudayaan 

yang sejati. Ia adalah watak dan keagungan jiwa! Itulah yang harus dipupuk dan 

pada semua bangsa dari agama manapun, untuk mengagungkan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Pemerintah hendaknya lebih banyak mendirikan ‘Sekolah Raja’ dan juga 

sekolah khusus untuk Jaksa. Di hari kemudian korps pegawai hendaknya hanya 

diangkat dari kaum lulusan sekolah-sekolah itu, dan tidak lagi dari para magang. 

Seorang magang biasanya bekerja tanpa gaji pada seorang pejabat, dan setelah 

beberapa tahun atas kebaikan Sang pejabat tersebut ia dapat diajukan untuk 

diangkat menjadi jurutulis, dengan diberi gaji sedikit. Mengapa orang mau 

menjadi magang? Karena, setelah diangkat menjadi pegawai, ia berhak memakai 

kancing baju yang berhuruf “W” dan kalau sudah naik cukup tinggi pangkatnya, 

bahkan berhak memakai payung sèrèt! 

Dengan demikian maka biasanya seorang pegawai sudah agak lanjut 

usianya, jika mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin orang yang telah 

lanjut usianya mempunyai lebih banyak pengalaman, akan tetapi tidak dapat 

disangkal bahwa tenaga muda mempunyai ‘kesegaran’ yang tidak dimiliki oleh 

orang yang sudah tua. Hendaklan dalam menaikkan pangkat Pemerintah jangan 

selalu berpegang pada lamanya bekerja, melainkan supaya lebih mengutamakan 

prestasi dan kecakapan pegawai yang akan dinaikkan pangkatnya. 

Kita tahu semua bahwa kita di Hindia sangat kekurangan tenaga Dokter. 

Para pegawai dan para guru sebetulnya dapat memberi bantuan. Maka sebaiknya 

di Sekolah Raja dan Sekolah Guru diberikan mata pelajaran ilmu kesehatan dan 

membalut. Betapa banyak jiwa dapat ditolong, andaikata didekatnya ada orang 
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yang, meskipun sedikit, menegetahui kesehatan. Berapa kali telah terjadi orang 

mati karena terlalu banyak mengeluarkan darah, sebelum mendapat pertolongan 

dokter, karena rumah sakit yang terdekat letaknya bermil-mil jauhnya! Seorang 

anak ketabrak trem. Tempat dokter terdekat dua jam jauhnya. Anak itu diangkut 

ke sana, tetapi meninggal di tengah jalan, karena tak ada satu orang yang tahu 

bagaimana membalut luka. 

Para pegawai BB itu dapat mengajarkan pengetahuannya tentang ilmu 

kesehatan yang diperolehnya di sekolah kepada para lurah. Dan guru-guru dapat 

mengajarkannya kepada murid-muridnya. Dengan demikian maka di desa-desa 

ada orang-orang yang sedikit-sedikit tahu tentang ilmu kesehatan. 

Di Sekolah Raja di Magelang dan di Sekolah Guru di Yogyakarta 

pelajaran ilmu kesahatan dan membalut itu dapat segera dijalankan, sebab di sana 

ada dokter-dokter militer. 

Di samping itu Sekolah Raja dan Sekolah Guru itu harus diperlengkapi 

dengan perpustakaan yang besar dengan buku-buku dalam ketiga bahasa: 

Belanda, Melayu dan Jawa. Pada murid-murid itu harus dibangkitkan cinta pada 

sastra. Untuk dapat menghidupkan kegemaran membaca, pimpinannya hendaknya 

diserahkan kepada guru yang juga cinta sastra. Yang dibacanya supaya juga selalu 

dibahas bersama-sama. Kepada para murid dianjurkan supaya sering mengadakan 

tukar pikiran. 

Selain daripada itu pada para murid itu juga harus dihidup-hidupkan 

kesadaran bahwa mereka mengemban panggilan suci terhadap masyarakat, 

terhadap rakyat yang akan mereka pimpin kelak. Bilamana mereka sudah 

meninggalkan sekolah, hubungan antara mereka harus tetap dipelihara. Cara yang 

paling baik ialah dengan menerbitkan majalah untuk para murid dan para bekas 

murid, yang redaksinya dipegang oleh guru-guru, dibantu oleh murid-murid 

tingkat terakhir yang paling maju. 

Yang juga sangat perlu berkenaan dengan kemajuan zaman dan 

perkembangan masyarakat bumiputera ialah membuka lapangan kerja baru begi 

kaum terpelajar kita. 
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Angkatan muda kita yang telah mendapat didikan HBS pada ummnya 

tidak tertarik untuk bekerja pada BB. Sebabnya jelas: kebebasan untuk bertindak 

dan berpikir selama di sekolah telah terlalu mendalam berakar dalam jiwanya, 

sehingga sangat sulit mereka dapat menyesuaikan diri di kalangan BB di mana 

kebebasan itu sama sekali tidak ada, di mana ia harus mulai dengan mengerjakan 

pekerjaan juru tulis yang mematikan semangat, dimana segala pengetahuannya 

yang dikumpulkan selama 5 tahun itu tidak diberi kesempatan untuk 

dikembangkan, dan bahkan kemungkinan besar ia akan menemui seorang Belanda 

bekas teman sekolahnya sebagai kepalanya yang harus dihampirinya dengan 

menyembah dan merangkak. 

Kepada angkatan muda kita yang giat dan cakap hendaklah diberi 

kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Perguruan Tinggi di Nederland. 

Mereka yang berhasil menjadi sarjana hokum hendaklah kemudian diberi 

kesempatan untuk mengadakan penyelidikan mengenai hokum adat di daerah 

asalnya. Karena mereka menguasai bahasa daerahnya, mereka akan mudah 

diterima ditengah-tengah rakyatnya, dan mereka akan dapat menggali hal-hal 

yang tak mungkin dapat ditemukan oleh orang-orang bangsa Eropa. Rakyat akan 

mempercayakan kepada mereka hal-hal yang takkan diceritakan kepada orang 

asing. 

Dan jikalau mereka diangkat menjadi Hakim Ketua Pengadilan Negeri, 

itu akan lebih menguntungkan bagi Pemerintah, sebab mereka tidak akan 

memerlukan seorang penterjemah. Alangkah baiknya jika sidang-sidang itu 

diadakan dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, Madura atau sunda, sebab 

kebanyakan para jaksa tidak tahu bahasa Belanda. 

Para dokter kita hendaklah juga diberi kesempatan untuk melengkapi 

pengetahuannya di Eropa. Keuntungannya sangat menyolok, terutama jika 

diperlukan penyelidikan yang menghendaki hubungan langsung dengan rakyat. 

Mereka akan dapat menyelidiki secara mendalam khasiat obat-obatan pribumi 

yang sudah sering terbukti mujarab itu. Jikalau seorang awam menceritakan 

bahwa darah cacing atau belut dapat menyembuhkan mata yang bengkak, 

mungkin ia akan ditertawakan. Namun adalah suatu kenyataan bahwa air kelapa 
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dan pisang batu dapat dipakai sebagai obat. Soalnya sebetulnya sangat sederhana: 

penyakit-penyakit dalam negeri sebaiknya diobati dengan obat-obatan dari negeri 

itu sendiri. Telah seringkali terjadi bahwa orang-orang sakit bangsa Eropa, 

teristimewa yang menderita penyakit disentri atau penyakit tropis lain, yang oleh 

dokter-dokter sudah dinyatakan tak dapat disembuhkan, masih dapat ditolong oleh 

obat-obatan kita yang sederhana dan tidak membahayakan. 

Sebuah contoh: belum lama berselang seorang gadis pribumi oleh 

seorang dokter dinyatakan menderita penyakit TBC kerongkongan. Dokter itu 

meramalkan bahwa anak itu paling lama dapat bertahan dua minggu dan akan 

meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Dalam keadaan yang putus asa 

ibunya membawanya kembali ke desanya untuk diobati disana. Dan gadis itu 

sembuh, menjadi sehat, tidak merasa sakit lagi dan dapat bicara kembali. Apa 

obtnya? Serangga-serangga kecil yang didapat di sawah, ditelan hidup-hidup 

dengan pisang mas! Pengobatan yang biadab? Apa boleh buat! Bagaimanapun 

obat itu menolong sedang dokter tidak. 

Dokter-dokter kita sebetulnya dapat juga mengumumkan kasus-kasus 

seperti itu. Tetapi mereka tidak pernah melakukan demikian. Mungkin karena 

takut akan ditertawakan oleh para sarjana? Seorang dokter bangsa bumiputera 

yang pengetahuannya setaraf dengan rekan-rekannya bangsa Eropa, jika yakin 

akan sesuatu, mestinya harus berani menyatakan dan mempertahankan 

keyakinannya! 

Pemuda-pemuda kita itu juga dapat diangkat menjadi insinyur atau 

kepala kehutanan dan akan dapat berbuat banyak yang bermanfaat bagi 

pemerintah dan bagi rakyat! 

Semoga Nederland memberi kesempatan kepada putera dan puteri dari 

Jawa untuk memperoleh berbagai kecakapan dan ketrampilan, agar supaya 

mereka dapat mempergunakan kecakapan itu untuk mengangkat derajat serta 

kesejahteraan nusa dan bangsanya -- hal mana akan menjadi kebanggaan bagi 

Nederland! 
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Lampiran 6 

BUTIRAN MUTIARA KATA KARTINI 

 

“Panggillah aku Kartini saja – itulah saja. Kami orang Jawa tidak mempunyai 

nama keluarga. Kartini itu sudah namaku yang lengkap. Sedang Raden ajeng itu 

menunjukkan sebuah gelar……” 

“Kami hanya manusia biasa, sangat biasa, campuran dari unsur-unsur jelek dan 

baik seperti berjuta juta orang lain. Mungkin juga pada saat ini pada kami terdapat 

lebih banyak baik daripada yang jelek, tetapi sebabnya sederhana saja. Bilamana 

orang hidup dalam lingkungan yang sederhana adalah untuk menjadi baik. Orang 

dengan sendirinya menjadi baik”. 

“Adalah sama sekali bukan maksudku untuk menjadikan kalian orang-orang 

Belanda. Pertama-tama kalian adalah orang Jawa dan haruslah tetap orang Jawa. 

Kalian dapat saja meraih pendidikan Barat, tanpa sedikitpun melepaskan 

kepribadian serta ciri-ciri kalian yang khas. Kalian harus tahu bahasa kalian 

disamping bahasa Belanda. Bahasa Belanda tidak untuk menggantikan bahasa 

kalian, melainkan untuk memperkaya pengetahuan kalian. Dengan tegas saya 

menyatakan diri musuh dari siapa saja yang ingin menjadikan kami orang Eropah 

atau setengah Eropah, dan mau menginjak-injak tradisi dan kebiasaan-kebiasaan 

kami yang keramat. Selama matahari bersinar dan bulan ada di langit, saya akan 

menentang mereka”. 

“Dengarlah, lonceng telah berbunyi. Bangkitlah dari tidurmu yang pulas untuk 

membela hak-hakmu. Hakmu untuk bersaing dengan atasan-atasanmu dalam 

kebudayaan dan pengembangan pengetahuan. berlomba-lomba dengan keuletan.  

Demikianlah kalian akan berguna bagi negerimu. Lepaskanlah dirimu dari 

belenggu-belenggu yang masih mengikat kalian. Majulah bebas menurut bakat 

kalian masing-masing. Berusahalah terus menerus untuk mencapai cita-cita 

kalian, yaitu kemajuan. 

Kembangkanlah segenap enersimu untuk ikut membina rakyatmu dari anak 

menjadi dewasa”. 
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“Betul, kami sama sekali tidak mengharapkan dari Eropah apa yang diimpi-

impikan oleh gadis-gadis Eropah. Kesenangan. Kami juga tidak mengharapkan 

akan menemui banyak persahabatan dan simpati. Kami tidak mengharapkan hidup 

lebih bahagia dalam lingkungan Eropah. Satu-satunya yang kami harapkan ialah : 

semoga di Eropah kami dapat menemukan apa yang kami butuhkan bagi tujuan 

kami, yaitu: pengetahuan, ilmu. Hanya itulah yang kami pikirkan”. 

“Kami sama sekali tidak bermaksud membuat murid-murid kami menjadi orang 

setengah Eropah atau orang Jawa Eropah. Dengan pendidikan bebas itu kami 

justru mau membuat orang Jawa menjadi orang Jawa sejati. Orang Jawa yang 

menyala-nyala dengan semangat dan cinta terhadap tanah air dan bangsanya, yang 

terbuka mata dan hatinya terhadap keindahan-keindahan negerinya, tetapi juga 

kekurangan. Kami mau memberikan kepada mereka segala apa yang baik dari 

peradaban Barat, bukan untuk mendesak atau mengganti keindahan pribadi 

mereka sendiri, melainkan untuk meningkatkannya”. 

“Aku lepaskan pandanganku…..jauh, jauh dari kota Semarang yang sedang 

berpesta ria……angan-anganku melayang liwat samudera biru ke pesisir Afrika 

Selatan, dimana dipentaskan sebuah drama kesengsaraan yang mencekam, 

penderitaan yang paling berat dan mengerikan……kepada ribuan orang celaka, 

yang mati, yang luka-luka, yang menjadi janda dan yatim piatu, semuanya 

menjadi korban ketamakan Inggris yang tak berperikemanusiaan”. 

“…….bahwa orang tidak berhak membuat anak, kalau ia tidak sanggup 

membiayai hidupnya”. 

“Akan datang kiranya keadaan baru dalam dunia bumiputera, kalau bukan oleh 

karena kami, tentu oleh karena orang lain”. 

“Janganlah kami coba dengan paksa mengubah adat kebiasaan negeri kami ini. 

Bangsa kami yang masih seperti anak-anak itu, akan mendapat yang 

dikehendakinya, yang mengkilap bercemerlangan. Kemerdekaan wanita tak boleh 

tidak akan datang juga, pasti akan datang, hanyalah tidak dapat dipercepat 

datangnya”. 

“Kaum muda masa sekarang, tiada pandang pria atau wanita, wajiblah 

berhubungan. Masing-masing sendiri-sendiri memang dapat berbuat sesuatunya 
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akan memajukan bangsa kami, tetapi apabila kita berkumpul bersatu, 

mempersatukan tenaga, bekerja bersama-sama, tentu usaha itu akan lebih besar 

hasilnya”.   

“Dan siapakah yang banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu, 

siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia, ialah wanita, 

ibu, karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula 

sekali”. 

“Daripada mati itu akan tumbuh kehidupan baru. Kehidupan baru itu tidak dapat 

ditahan-tahan. Dan meskipun sekarang dapat juga di tahan-tahan besoknya akan 

tumbuh juga dia, dan hidup makin lama makin kuat dan makin teguh”. 

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 

oleh manusia, ialah menundukkan diri sendiri. Paham lama yang sudah turun 

temurun, tiada dapat dengan sebentar saja disisihkan, akan menggantinya dengan 

paham baru. Berkuasa barang yang lama itu, oleh karena masih dihormati orang 

seluruh negeri tetapi tumbuhan muda yang segar itu tentulah akan menang jua”. 

“Janganlah berputus asa, dan janganlah menyesali untung, janganlah hilang 

kepercayaan hidup. Kesengsaraan itu membawa nikmat. Tidak ada yang terjadi 

berlawanan dengan rasa kasih. Yang hari ini serasa kutuk, besoknya ternyata 

ternyata rakhmat. Cobaan itu adalah usaha pendidikan Tuhan”. 

“Ibuku masih berhubungan dekat dengan Raja-Raja Madura. Buyut beliau masih 

memerintah sebagai Raja, dan neneknya adalah puteri yang berhak menggantikan 

Raja. Tetapi semua itu tidak pernah kami perdulikan. 

Bagiku hanya ada dua jenis keningratan: keningratan jiwa (akal) dan keningratan 

budi (perasaan). Menurut perasaanku tidaklah ada yang lebih gila dan 

menertawakan daripada orang-orang yang membangga-banggakan keturunannya. 

Apakah sebenarnya jasanya dilahirkan sebagai orang bangsawan? Dengan otakku 

yang kecil ini aku tidak bisa menangkapnya”. 

 

 

 


