
BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi pemikiran 

Raden Ajeng Kartini dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi 

peneliti dapat meyimpulkannya sebagai berikut: 

Pemikiran Raden Ajeng Kartini dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 

04 Kota Jambi bukan hanya terlihat dalam peroses pendiriannya bahkan yang 

bertujuan untuk mendidik perempuan-perempuan di Jambi agar memiliki 

keterampilan dan pengetahuan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini merupakan faktor 

yang mendorong berdirinya SMK Negeri 04 Kota Jambi oleh karena itu pemikiran 

Raden Ajeng Kartini dalam pendidikan perempuan di SMK Negeri 04 Kota Jambi 

sudah ada sejak awal berdirinya SMK yang ditujukan untuk memperluas keahlian 

yang di miliki oleh perempuan serta untuk menyetarakan pendidikan bagi kaum 

perempuan sesuai dengan pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai emansipasi 

wanita. Kemudian implementasi pemikiran Emansipasi Raden Ajeng Kartini di SMK 

Negeri 04 Kota Jambi dapat terlihat dalam pembekalan penanaman karakter yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar, penetapan kebijakan sekolah dalam rangka 

perayaan Hari Kartini, dan pengembangan jurusan yang dilakukan di SMK Negeri 04 

Kota Jambi.  

 

 



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penenlitian ini maka penulis mengusulkan saran sebagai 

berikut :  

a. Kepada kepala sekolah, diharapkan agar meningkatkan rasa kesadaran 

terhadap pahlawan pendidikan wanita bagi kaum perempuan yaitu Raden 

Ajeng Kartini dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

untuk mengenang jasa beliau. 

b. Kepada guru, diharapkan mampu menumbuhkan rasa menghargai jasa-jasa 

perjuangan dan guru harus menerapkan pemikiran Raden Ajeng Kartini 

dalam belajar yang sudah memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi kaum 

perempuan kepada para peserta didik. 

c. Kepada siswa, diharapkan kepada siswa lebih menghargai keberadaan jasa-

jasa para pahlawan wanita seperti Raden AjengKartini yang membuat 

mereka bebas mendapatkan pendidikan seperti sekarang ini. 

d. Kepada peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini adalah cakupan 

penelitiannya, peneliti hanya meneliti mengenai pemikiran Raden Ajeng 

Kartini mengenai emansipasi wanita yang ada di SMK Negeri 04 Kota Jambi 

saja, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan 

tujuan menambah wawasan tentang pemikiran-pemikiran Raden Ajeng 

Kartini mengenai emansipasi wanita. 
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