
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks  Penelitian 

Pendidikan merupakan media belajar formal yang dapat membentuk karakter, 

tingkah laku dan akhlak dari diri individu yang sedang dididik. Menurut Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

keceradasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses 

pembelajaran. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang boleh diikuti 

bukan untuk kaum pria saja, melainkan juga untuk kaum perempuan.  

Pendidikan perempuan adalah suatu proses transfer ilmu kepada perempuan, 

dimana pendidikan perempuan seharusnya sama dengan  pendidikan laki-laki. Tidak 

ada perbedaan antara kaya dan miskin, jenis  kelamin laki-laki maupun perempuan, 

semua memiliki hak yang sama untuk belajar. Belajar adalah suatu kewajiban agama 

yang diwajibkan oleh Islam atas setiap muslim laki-laki dan wanita (Al-Abrasyi, 

1970:6). Pada zaman penjajahan Belanda, kaum perempuan diluar golongan 

bangsawan dan keturunan Belanda tidak diperbolehkan untuk mengenyam 

pendidikan seperti kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya 

kesetaraan hak antara kaum perempuan dan laki-laki, kedudukan perempuan pribumi 

masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Oleh 
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sebab itu muncullah pemikiran  dari seorang perempuan  bangsawan pribumi Raden 

Ajeng Kartini yang menyadari pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. 

Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat merupakan nama lengkap Raden Ajeng 

Kartini. Raden Adjeng Kartinilahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 meninggal 

di Rembang,Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Ayahnya 

bernama Raden mas Adipati Ario Sosroningrat yang merupakan seorang bupati 

Jepara. Kartini adalah keturunan ningrat. Hal ini bisa dilihat dari silsilah keluarganya. 

Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A 

Ngasirah yang merupakan putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono 

yang merupakan seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah 

Kartini dapat dilacak sampai Hamengkubuwana VI. Raden Ajeng Kartini dikenal 

sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia merupakan putri dari Raden Mas 

Adipati Ario Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi bupati Jepara segera 

setelah Kartini lahir (Saleh, 2007 : 3). 

Pada tahun 1886 Ayahnya menyekolahkan Raden Ajeng Kartini di ELS 

(Europese Lagere School). Selain pengajaran yang berkaitan dengan pendidikan 

duniawi, Raden Mas Adipati Sostroningrat juga mendatangkan guru khusus untuk 

memberikan pengajaran pendidikan agama islam seperti belajar huruf arab dan 

mengaji AL-Quran.  Pada tahun 1898 ketika berusia 12 tahun Raden Ajeng Kartini 

telah menyelesaikan pendidikannya dijenjang Sekolah Dasar, namun Raden Ajeng 

Kartini tidak dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah menengah karena pada masa 

itu pendidikan untuk kaum perempuan terbatas serta pada saat itu menurut kebiasaan 
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dan adat istiadat yang berlaku, anak perempuan harus tinggal dirumah untuk 

„dipingit‟ (Saleh, 2007:7). 

Raden Ajeng Kartini merupakan cucu dari pangeran Ario Tjondronegoro, 

Bupati Demak yang terkenal suka akan kemajuan. Beliaulah Bupati yang pertama-

tama yang mendidik anak-anaknya, laki-laki maupum perempuan dengan pelajaran 

barat. Dalam tahun 1846 belum ada pikiran untuk  memberikan pendidikan kepada 

orang pribumi. Beberapa tahun sebelum meninggal, pangeran Ario Tjondronegoro 

mengatakan, “anak-anakku, jika tidak mendapat pelajaran engkau tiada akan 

mendapat kesenangan, turunan kita akan mundur, ingatlah”. Dan anak-anak itu 

membenarkan perkataan beliau itu yang kemudian di wasiatkan kepada Raden Ajeng 

Kartini. Selain itu dari buku-buku Koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada 

kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul kemauan untuk memajukan perempuan 

pribumi, dimana kondisi sosial saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial 

yang rendah.  

Raden Ajeng Kartini aktif dalam melakukan korespondensi atau surat-menyurat 

dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa 

Belanda. Dari sinilah kemudian, Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan 

Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah serta buku-buku yang ia baca (Rosyadi, 

2010:17). Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan 

pribumi. Dalam pikirannya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau 

memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Ketertarikannya dalam membaca 

kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada 



masalah emansipasi wanita melihat perbandingan antara wanita eropa dan wanita 

pribumi, karena seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi 

serta kesetaraan hukum (Saleh, 2007:18). 

 Pada tanggal 12 November 1903 Kartini diminta untuk menikah dengan bupati 

Rembang oleh orang tuanya, Raden Adipati Joyoningrat yang sudah memiliki tiga 

istri. Kartini diberikan kebebasan mendirikan sekolah wanita disebelah timur pintu 

gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang yang kini digunakan sebagai gedung 

Pramuka. Anak pertama sekaligus terakhir R.M. Soesilat, lahir pada tanggal 13 

sertember 1904, pada tanggal 8 Nopember 1903 Raden Ajeng Kartini Menikah, 

beberapa hari kemudian tanggal 17 Sertember 1904 Kartini meninggal pada usia 25 

tahun (Saleh, 2007:33). 

Pemikiran tersebut ditulis oleh Raden Ajeng Kartini dituangkan dalam bentuk 

surat-surat.Karena pada saat itu kebebasan perempuan masih sangat dibatasi untuk 

mengeluarkan pendapatnya mengenai emansipasi perempuan. Raden Ajeng Kartini 

merupakan pencetus awal gerakan emansipasi perempuan yang menjadi penggagas 

munculnya tokoh-tokoh perempuan lain yang kemudian berkeinginan mensetarakan 

kedudukan hak perempuan dan laki-laki. Pemikiran Raden Ajeng Kartini didominasi 

untuk memajukan masyarakat pribumi mempunyai kesamaan hak dengan bangsa 

Belanda. Di dalam surat-surat yang ditulis terdapat berbagai pemikiranyang sangat 

tepat terhadap jalannya pendidikan baik pada zaman dahulu hingga saat ini, terutama 

pada pendidikan perempuan di Indonesia.  



Pendidikan menengah kejurua (SMK) adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik 

untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah 

kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan 

jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Pendidikan 

kejuruan melatih peserta didik untuk dapat mengembangkan bakatnya demi 

menempuh ke dunia kerja nyata yang akan dijalankan. Melatih untuk terbiasa 

berinteraksi dengan masyarakat secara langsung  agar setelah lulus dari sekolah dapat 

langsung terjun ke dunia pekerjaan.  

Sekolah menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan 

menengah kejuruan adalah : (a) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab; (c) mengembangkan potensi peserta didik agar 

memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya 

bangsa Indonesia; dan (d) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan 

melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif 

dan efisien. 



Demikian juga,  SMK Negeri 04 Kota Jambi yang pertama berdiri pada tahun 

1960 dengan nama SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Puteri) di bawah naungan 

Yayasan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang dipimpin oleh ibu Suharmi Insriyanti. 

Jurusan yang dibuka pada saat itu ialah Jurusan Rumah Tangga, Jurusan Makanan, 

dan Jurusan Menjahit. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1992 pengembangan 

jurusan menjadi Jurusan Tata Boga, Jurusan Tata Busana, dan Jurusan Tata 

Kecantikan, serta selanjutnya pada tahun 1996 dibuka jurusan baru yaitu Jurusan 

Akomodasi Perhotelan. Observasi awal yang dilakukan peneliti 85% peserta didik di 

SMK tersebut adalah perempuan sesuai dengan jurusan yang disediakan di sekolah 

tersebut. Berdasarkan observasi  awal yang peneliti lakukan, peneliti ingin melihat 

perkembangan pemikiran Raden Ajeng Kartini di SMK Negeri 04 Kota jambi 

mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran.  

Dari pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai emansipasi yang ditulis dalam 

surat-suratnya, perlu diketahui bahwa itu menjadi landasan berjalannya pendidika 

perempuan sampai pada saat ini. SMK Negeri 04 Kota Jambi merupakan salah satu 

sekolah kejuruan yang jurusannya di dominasi oleh perempuan. Sehingga pemikiran 

emansipasi dari tokoh Raden Ajeng Kartini dapat terlihgat dalam kegiatan pendidikan 

perempuan di SMK tersebut. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pemikiran Raden Ajeng 

Kartini dalam Pendidikan Perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi". 

 

1.2  Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pemikiran Raden Ajeng 

Kartini dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan 

penelitian tersebut yaitu untukmengetahui implementasi pemikiran Raden Ajeng 

Kartini dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi. 

 

1.4 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan kepada 

masalah sebagai berikut : 

1.4.1 Penelitian ini difokuskan terutama pada pemikiran emansipasi Raden Ajeng 

Kartini. 

1.4.2 Penelitian ini difokuskan pada implementasi pemikiran Raden Ajeng Kartini 

dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

 Dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta berbagi 

sumber informasi yang berkenanaan dengan pemikiran emansipasi Raden Ajeng 

Kartini. Selain itu juga dapat menambah informasi tentang tokoh perempuan 

bersejarah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk penulis dapat menambah 

motivasi dalam memperbaiki penyempurnaan penelitian ini.  



2. Manfaat praktis 

1) Bagi Sekolah, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak 

sekolah agar dapat meningkatkan penerapan pemikiran Raden Ajeng 

Kartini mengenai emansipasi pada pendidikan perempuan di SMK Negeri 

04 Kota Jambi,dari sini dapat dilakukan penerapan dan peningkatan secara 

berkala guna menjadikan karakter peserta didik yang lebih baik lagi. 

2) Bagi Guru, penelitian ini memberikan berbagai wawasan dan pengetahuan 

kepada guru tentang pemahaman mengenai pemikiran emansipasi Raden 

Ajeng Kartini yang erat kaitannya dengan pendidikan Perempuan di SMK 

Negeri 04 Kota Jambi, dan mengetahui pemikiran Raden Ajeng Kartini apa 

saja yang perlu dicontoh untuk mendidik siswa agar menjadi generasi 

penerus bangsa yang lebih baik. 

3) Bagi Siswa, dengan adanya penelitian ini akan menjadi sebuah 

referensi/sumber bacaan bagi para peserta didik untuk dapat menanamkan 

gagasan Raden Ajeng Kartini mengenai emansipasi yang patut di teladani 

guna menambah wawasan ilmu pengetahuan peserta didik,selain itu dapat 

membentuk etika,moral,dan tingkah laku peserta didik agar menjadi 

individu yang dapat diterima di lingkungan maupun di masyarakat. 

4) Bagi Penulis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

dikembangkan lebih lanjut dalam tahapan berikutnya,serta menjadi salah 

satu acuan bagi pelaksanaan penelitian berikutnya yang lebih relevan. 

 


