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BAB II 
AWAL BERDIRI MADRASAH MU’ALLIMIN DAN PERGURUAN  

TAMAN SISWA 
 

 
A. Latar Belakang Sejarah Madrasah Mu’allimin 

Pendidikan di nusantara sebenarnya telah ada sebelum pemerintah kolonial 

Belanda mencetuskan trias politika. Ketika pengaruh Hindu-Buda masih kental di 

Nusantara, pendidikan dikenal dengan istilah padepokan, kemudian pada saat 

pengaruh Islam masuk, pendidikan dikenal dengan pesantren. Kedua model 

pendidikan tersebut merupakan pendidikan agama. Pendidikan disampaikan secara 

tradisional dan belum memiliki kurikulum formal. Sebelum abad ke-20 umat Islam 

Indonesia hanya mengenal satu jenis lembaga pendidikan yang disebut “lembaga 

pengajaran asli”, pengajaran ini dalam berbagai bentuk,1 yaitu pendidikan di langgar 

dan di pesantren. 2  

Pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah dalam rangka memperbaiki 

pengajaran rendah bagi pribumi di daerah jajahan termasuk di Yogyakarta. Gubernur 

Jenderal van Heutsz memerintahkan untuk mendirikan sekolah kelas satu pada tahun 

(1850) dan sekolah-sekolah desa tiga tahun (1907).3 Bahasa Belanda menjadi bahasa 

                                                 
1Mochtar Lubis, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1987), hlm. 176. 
 
2Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan Dalam Alam Indonesia, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1970), hlm. 13. 
 
3Sri Sutjianingsih (ed.), Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

(Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan 
Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hlm. 58. 
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pengantar pelajaran. Selain mewajibkan berbahasa Belanda, pendidikan yang 

disampaikan bercorak dan bersifat Belandasentris. Maksudnya, pemerintah kolonial 

menanamkan pengaruh budaya Barat dalam pelaksanaan pendidikan pribumi. Pada 

tahun 1919 berdiri sekolah menengah tingkat atas yang dikenal dengan Algemene 

Middelbare School (AMS). 4 

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah hanyalah untuk mencetak 

pegawai-pegawai berpendidikan yang murah, sehingga pendidikan tersebut tidak 

memperhatikan pendidikan moral bagi murid-murid pribumi, yang diutamakan adalah 

bisa membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diukur dan diarahkan kepada 

pembentukan suatu elite sosial untuk selanjutnya dipergunakan sebagai alat bagi 

kepentingan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Nusantara.5 Kondisi 

pendidikan semacam ini menggerakkan seseorang dan beberapa badan swasta untuk 

mendirikan pendidikan yang juga mengajarkan agama serta ilmu-ilmu pengetahuan 

lainnya. Salah satu badan swasta tersebut adalah Muhammadiyah.  

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji 

Ahmad Dahlan. Muhammadiyah mengembangkan semangat tajdid dan ijtihad, 

                                                 
4AMS merupakan sekolah yang lebih tinggi dari MULO. Pada zaman Jepang 

disebut Sekolah Menengah Tinggi dan pada zaman Kemerdekaan disebut Sekolah 
Sekolah Menegah Atas. Bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi 
jenjang ini harus dilalui. AMS dibagi menjadi dua bagian: bagian A, Ilmu 
Pengetahuan Kebudayaan dan bagian B, Ilmu Pengetahuan Kealaman. Sekolah ini 
hanya dapat dimasuki oleh para putra pejabat menegah dan tinggi untuk bumiputera. 
Di samping itu calon siswa harus melalui ujian masuk yang sangat sulit. 

 
5Muhammad Yusron Asrofie, KHA. Dahlan: Pemikiran dan 

Kepemimpinannya, (Yogyakarta: Yogyakarta Ofsett, 1983), hlm. 15. 
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menjauhi sikap taqlid sehingga di samping sebagai gerakan sosial keagamaan, 

gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Kata tajdid berarti 

pembaharuan, inovasi, restorasi dan modernisasi. 6 Salah satu jalan yang ditempuh 

adalah dengan pencerahan umat yang diusahakan dengan jalan mendirikan tempat-

tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum 

secara bersamaan dan memberikan tambahan pelajaran agama pada sekolah-sekolah 

umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan dari pemerintah kolonial tidak mengajarkan pendidikan agama. 

Sementara nasib pesantren yang mendalami ilmu agama mengalami kemunduran 

pada akhir abad ke-19, karena pemerintah mengawasi dengan ketat perkembangan 

pesantren. Pemerintah menganggap, pesantren merupakan sumber perlawanan 

terhadap pemerintah, karena pemerintah melihat perlawanan yang dilakukan tokoh-

tokoh ulama seperti: Tuanku Imam bonjol, Teuku Cik di Tiro dan Pangeran 

diponegoro. Ordonansi pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang mengajarkan 

agama dikeluarkan pada 1905. Guru-guru agama yang akan mengajar harus 

mendapatkan izin mengajar dari pemerintahan setempat. 7 Sementara itu dari pihak 

pesantren, selalu menolak bentuk-bentuk intervensi dari pihak Barat (Belanda) dan 

sikap nonkooperatif inilah yang kemudian mengakibatkan isolasi dalam kehidupan 

                                                 
6Nurhadi M. Musawir (ed.), Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah 

dalam Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M/1417-1418 H, (Yogyakarta: 
Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. v. 

 
7Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengadjaran 

Islam, (Malang: UP Ken Mutia, 1966), hlm. 47. 
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pesantren dan membuat pesantren mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh 

dikeluarkannya peraturan itu. 

Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mempersiapkan sekolah-

sekolah yang dapat menjadi penengah di antara dua model sekolah tersebut, yaitu 

yang mengajarkan pengetahuan agama dan umum secara bersama-sama. Salah satu 

sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sekolah guru yang semula 

bernama Al-Qismul Arqa dan sempat berganti nama menjadi Kweekschool 

Muhammadiyah dan Kweekschool Isteri. Sekolah ini akhirnya berganti nama lagi 

pada kongres Muhammadiyah ke 23 di Yogyakarta pada tahun 1935, yaitu menjadi  

dan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah untuk putera dan Madrasah Mu’allimat 

Muhammadiyah untuk Putri. 

Model sekolah ini dibuat seperti pesantren, namun selain mengajarkan ilmu-

ilmu agama, sekolah ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Sekolah ini 

merupakan sekolah tingkat menengah yang pertama kali memberikan ilmu umum dan 

ilmu agama secara bersama di tempat kelahiran Muhammadiyah. Perkembangan 

Madrasah Mu’allimin dan Mu’allimat Muhammadiyah mendapat perhatian khusus 

dari Pengurus Besar Muhammadiyah, karena keberadaannya dianggap penting.8 

Pendidikan di pesantren lama tidak membedakan umur murid yang mengikuti 

pendidikan, tetapi di pondok Muhammadiyah murid dikelompokkan dalam umur dan 

                                                 
8Pengurus Besar Muhammadiyah sekarang bernama Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Jadi madrasah ini hierarkinya tidak terletak di bawah Majlis 
Pendidikan, namun di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang tertuang 
dalam hasil kongres ke-28 di Medan. 
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tingkatan pengetahuan yang sama. Bahan ajar yang digunakan adalah kitab-kitab 

agama dan juga buku-buku pengetahuan umum. Kitab-kitab karangan ulama modern 

juga digunakan sebagai bahan ajar di Muhammadiyah.9 Lama pendidikan di 

Muhammadiyah yaitu lima tahun dengan ujian pada setiap kenaikan tingkat dan 

diberikan ijazah setelah menyelesaikan pendidikan. Namun pendidikan di pesantren 

model lama, tidak ada batasan waktu pendidikan.10  

Pengajar di Muhammadiyah merupakan para ulama dan intelektual ulama yang 

menganut alam pemikiran baru.11 Sementara di pesantren lama pengajar adalah para 

kiai dan pembantu kiai dan biasanya pengurusan pesantren ini dilakukan turun-

temurun yang tidak jarang membawa pesantren pada kemunduran, karena tidak ada 

perkembangan model pembelajaran serta tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan. 

Kiai di pondok pesantren lama merupakan orang yang mempunyai kharisma tinggi 

dan dipandang keramat, sedangkan di Muhammadiyah hal ini tidak berlaku. 

Hubungan guru dan murid lebih menekankan demokratisasi, berbeda dengan 

hubungan guru dan murid pada sistem pesantren lama yang cenderung otoriter. 12 

Pendidikan agama dipadukan dengan pendidikan pengetahuan umum diharapkan 

mampu menjadikan murid-murid berakhlak baik dan cerdas, sehingga mampu 

memperjuangkan hak untuk lepas dari tangan kolonial Belanda. 
                                                 

9Amir Hamzah Wirjosurkarto, op. cit., hlm. 123. 
 
10 Ibid., hlm. 124. 
 
11Ibid., hlm. 129. 
 
12Ibid., hlm. 130. 
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B. Berdirinya Taman Siswa 

Soewardi Soeryaningrat mengubah haluan perjuangannya dari perjuangan 

politik menjadi perjuangan melalui pendidikan. Menurut Soewardi, kemerdekaan 

tercapai tidak hanya melalui perjuangan politik dan angkat senjata saja, tetapi melalui 

pendidikan juga merupakan perjuangan. Pendidikan bertujuan mempersiapkan 

generasi penerus yang mampu berfikir kritis, sehingga nantinya mampu berjuang 

mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Indonesia. Menurut Soewardi, mencetak 

beberapa generasi kritis yang mampu memperjuangkan negara dan bangsa akan lebih 

efektif daripada tetap bertahan berjuang melalui polotik tetapi mudah ditumbangkan 

pemerintah kolonial. 

Langkah awal Soewardi Soeryaningrat berjuang melalui pendidikan adalah 

bekerja sebagai guru di sekolah Adi Dharma milik kakaknya, Suryopranoto. Sekolah 

Adi Dharma merupakan bagian dari perkumpulan Adhi Dharma yang berupa badan 

sosial dan merupakan sekolah partikelir pertama di  Indonesia dalam bentuk HIS 

(Holand Inlandsche School).13 Pengalaman bekerja di sekolah yang didirikan 

kakaknya tersebut, merupakan bekal Soewardi untuk mendirikan sekolah yang sesuai 

keinginannya yaitu pendidikan nasional.  

Metode pendidikan yang dipakai Soewardi mencontoh metode pendidikan yang 

dipakai Montessori dan Rabindhranat Tagore dengan asas kemerdekaan. Montessori 

dan Tagore mengubah pendidikan lama yang sebatas pencetak mesin-mesin pekerja, 
                                                 

13 Abdurrachman Surjomihardjo, Ki Hajar Dewantara Dan Taman Siswa 
Dalam Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 97. 
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menjadi pendidikan yang bebas disesuaikan dengan kebudayaan nasional dan tumbuh 

kembang anak. Anak-anak yang mengikuti pendidikan di Montessorischool (sekolah 

Montessori), dalam satu ruangan, anak satu dengan yang lainnya tidak mempelajari 

hal yang sama, ada yang menggambar; menulis; berhitung; dan belajar yang lainnya. 

Pelajaran yang diberikan berfifat tidak memaksa, karena menurut Montessori anak-

anak tidak boleh diperintah tetapi dibimbing, supaya kreatifitasnya berkembang tetapi 

tetap terarah. Sementara itu, Rabindranath Tagore yaitu seorang pujangga di India 

berpendapat bahwa pendidikan adalah alat dan syarat untuk memperkokoh hidup 

manusia dalam arti yang sedalam-dalamnya, yaitu dalam segi keagamaan.14 

Pendidikan yang diterapkan Tagor memiliki kesamaan dengan Montessori, yaitu 

pendidikan yang bebas dari paksaan penguasa.  

Pada 3 juli 1922, Soewardi Soeryaningrat mendirikan Instituut Taman Siswa di 

Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan Taman Siswa. Sekolah yang didirikan 

pertama kali adalah Taman Indria, yang merupakan sekolah untuk anak-anak usia TK 

(Taman Kanak-kanak). Bahasa pengantar yang digunakan di Taman Indria adalah 

bahasa daerah, bukan bahasa Belanda. Anak-anak usia TK kira-kira antara 5-6 tahun, 

yang mana anak pada usia tersebut masih suka dengan dunia bermain. Oleh karena itu 

pelajaran disampaikan melalui permainan dan bernyanyi. Selain itu juga melalui 

cerita-cerita wayang, kepahlawanan, legenda dan cerita rakyat untuk menyampaikan 

pelajaran kesusilaan dan moral. Ruang kelas Taman Indria terdapat hiasan-hiasan 

                                                 
14 Irna H.N. Hadi Soewito, Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 99. 
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dinding seperti gambar-gambar pahlawan, punakawan dan gambar-gambar lain yang 

mendukung pendidikan. Gambar-gambar pahlawan dan punakawan ditempel 

didinding kelas supaya anak-anak terngiang dengan tokoh-tokoh berbudi pekerti baik, 

sehingga anak-anak akan mencontohnya. 

Taman Siswa merupakan sekolah yang berjiwa nasional dengan pergerakan 

sosial yang menggunakan kebudayaannya sendiri sebagai dasar perjuangannya. 

Tujuan Taman Siswa tidak hanya menghendaki pembentukan anak-anak yang cerdas 

secara pikiran, tapi juga mendidik kepribadian siswa. Taman Siswa memiliki tujuan 

memberi pendidikan bagi anak-anak pribumi sebagai pemeliharaan dan 

pengembangan anak-anak pribumi untuk tumbuh secara lahir dan batin yang merdeka 

dan untuk mencapai masyarakat yang berkebudayaan. 

Selain Soewardi Suryaningrat, pendiri Taman Siswa adalah Sutartinah, Suratmo 

Suryokusumo, Suryo Putro, Pronowidigdo, Cokrodirjo, Sutopo Wonoboyo, dan 

Subono.15 Taman Siswa kemudian berkembang menjadi perguruan, dengan 

pembagian berdasarkan kelompok umur dan tingkatan, yaitu Taman Indria, Taman 

Muda, Taman Dewasa, Taman Madya dan Taman Guru. Pada awal berdirinya, 

Soewardi Soeryaningrat merupakan ketua Umum Perguruan Taman Siswa.  

Reaksi negatif mengenai berdirinya Taman Siswa tidak dipedulikan oleh 

Soewardi Soeryaningrat, menurutnya menunjukkan bukti nyata lebih penting 

daripada hanya adu argumen menanggapi kritik. Suwardi menyatakan bahwa orang-

orang yang mendukung dan setuju dengan pendidikan yang diterapkan di 
                                                 

15Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit. hlm. 15 
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Tamansiswa, dipersilahkan bergabung dan bersama-sama mengembangkan 

Tamansiswa. Sementara bagi yang menentang keberadaan Tamansiswa, dibiarkan 

saja oleh Soewardi, asalkan tidak menghalang-halangi jalannya Tamansiswa, dan 

dianggap sebagai cambuk penambah semangat untuk mengembangkan Tamansiswa. 

Taman Siswa membentuk instituutraad (persatuan) Taman Siswa untuk 

menggalang persatuan perguruan Taman Siswa pada 06 Januari 1923.16 Taman Siswa 

kemudian berkembang ke wilayah di luar Yogyakarta, seperti Tegal (1923); Cirebon 

(1924); Medan dan Galang ( Peralihan dari sekolah Budi Utomo); Jakarta; Malang; 

Pasuruan; Madiun; Surabaya; dan Wonokromo.17 Oleh karena itu untuk menggalang 

persatuan cabang-cabang Tamansiswa diberbagai daerah tersebut maka diadakan 

konferensi pada 20-22 Oktober 1923. Konferensi memutuskan untuk memperluas 

instituuraad menjadi Hoofdraad (majelis Luhur), karena semakin banyaknya cabang-

cabang Taman Siswa yang mulai dibentuk. Pengurus majelis Luhur yang pertama, 

susunannya sama dengan pengurus persatuan Taman Siswa. 

Setelah enam tahun berdirinya Taman Siswa, pada 1928 Soewardi Soerjaningrat 

berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Dalam pernyataannya sebagai berikut 

“Memberitahukan bahwa mulai hari Kamis 23 November 1928, menggunakan nama 

                                                 
16 Sajogo, Riwajat Perdjuangan Taman-Siswa: 30 Tahun:1922-1952, 

(Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa. 1952), hlm. 14. 
 
17 Ki Fudyartanta dkk, Buku Ketaman Siswaan Untuk: Taman Madya, Taman 

Karya Madya dan Taman Guru Muda Taman Siswa, (Yogyakarta: Majelis Luhur 
Taman Siswa. 1987), hlm. 17 
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baru Ki Hadjar Dewantara.”18 Pergantian nama ini menunjukkan bahwa Ki Hajar 

dewantara ingin menanggalkan gelar bangsawannya dalam melaksanakan perjuangan. 

Pergantian nama ini diharapkan dapat mengakrabkan Ki Hajar dengan masyarakat, 

tanpa adanya kecanggungan karena perbedaan golongan atau keturunan. Selain itu 

Taman Siswa menerapkan panggilan Ki dan Nyi kepada guru-guru, dengan tujuan 

supaya lebih Indonesia. Pendidikan Taman Siswa berkembang pesat dengan 

menerapkan pendidikan kebangsaan dan dipadukan dengan metode amomg, konsep 

tripusat, dan sistem pondok. 

Taman Siswa berdiri akibat dari kekurang seriusan pemerintah kolonial 

menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi. Pendidikan yang dilaksanakan 

pemerintah kolonial tidak merata, sehingga memunculkan sekolah-sekolah partikelir 

yang didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Seperti sekolah-sekolah 

partikelir lainnya, berdirinya Taman Siswa memiliki beberapa alasan, yaitu: 19 

a. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial bertujuan hanya 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. 

b. Pendidikan yang diadakan pemerintah kolonial hanya sebatas bisa 

membaca dan menulis, bukan bertujuan mencerdaskan pribumi, 

                                                 
18 Arsip No. 01.074. Pergantian nama. Tahun 1928. Museum Dewantara Kirti 

Griya. „Ngaturi prikso bilih wiwit dinten punika: Kemis legi tanggal kaping 2, 
ramelan tahun jimakir, tahun panula hangangge rikepan nama: Ki Hadjar 
Dewantara...“ 

 
19 Moch. Tauchid, Perguruan Partikelir, (Yogyakarta: Majelis Luhur 

Persatuan Taman Siswa, 1955), hlm.101. 
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c. Pendidikan dari pemerintah kolonial bukan untuk membenahi 

kedudukan pribumi dan tidak untuk memelihara cita-cita kemanusiaan, 

tetapi untuk menjadikan anak jajahan yang patuh dan menjadikan anak 

Indonesia sebagai alat pemerintah kolonial. 

Taman Siswa Yogyakarta yang merupakan pusat Taman Siswa menggunakan 

bahasa Jawa sebagai pengantar. Sementara itu tembang-tembang Jawa, tarian-tarian 

tradisional dan kebudayaan-kebudayaan lain diajarkan juga supaya anak didik tidak 

jauh dari lingkungannya, yaitu Yogyakarta. Metode ini dilakukan sebelum anak didik 

dikenalkan bahasa asing dan kebudayaan asing. Taman siswa bukan suatu organisasi 

politik dan milik perorangan, tetapi suatu perguruan yang diselaraskan dengan 

kepentingan rakyat akan adanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan sesuai dengan 

kepribadian bangsa. Guru-guru Taman Siswa berasal dari rakyat yang dengan ikhlas 

dan rasa pengorbanan berjuang memberi pendidikan untuk rakyat. 

Taman Siswa kurang setuju dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan 

pemerintah kolonial dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Mengingat hal ini 

menjadikan rakyat Indonesia perlahan-lahan melupakan kebudayaannya; pada 

akhirnya menipiskan rasa nasionalis rakyat Indonesia, sehingga mengurangi semangat 

perjuangan. Oleh karena itu, Taman Siswa menerapkan pendidikan nasional, dengan 

tujuan memberi dasar kepada anak didik mengenai kebudayan lokal dengan beraneka 
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ragam suku, adat, dan bahasa. Taman Siswa untuk mewujudkan pendidikan nasional, 

menggunakan kurikulum yang intinya sebagai berikut:20 

1. Isi kurikulum bersifat kebudayaan nasional; 

2. Pelajaran yang diberikan harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan; 

3. Pelajaran harus memuat pendidikan moral; 

4. Bahasa melayu digunakan sebagai bahasa pengantar, sementara bahasa 

daerah diajarkan secukupnya di daerah masing-masing. 

Pendiri-pendiri Taman Siswa berkeinginan mengubah pendidikan yang 

bersifat kebarat-baratan akan diubah menjadi pendidikan nasional, maksudnya 

pendidikan kebarat-baratan tersebut akan diubah menjadi pengajaran yang sesuai 

dengan kondisi Indonesia.21 Tujuan pemikiran tersebut adalah menumbuhkan 

semangat juang pribumi melalui pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar pengajaran, tetapi 

menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Banyak orang meragukan keputusan 

Taman siswa tersebut, kebanyakan menganggap bahwa sikap tersebut berarti 

menurunkan mutu pendidikan taman Siswa dan membawa kembali pendidikan pada 

sepuluh tahun yang sebelumnya. Sebagai jawaban dari cibiran tersebut, pamong-

pamong Taman siswa menyatakan bahwa Taman Siswa memang perlu kembali ke 

sepuluh tahun yang lalu untuk memperbaiki pendidikan dengan dasar pendidikan 
                                                 

20 A. Ahmadi, Pendidikan dari Masa ke Masa, (Bandung: Armico, 1987), 
hlm. 55-56 

 
21 Ki Hadjar Dewantara, Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama 

Pendidikan, (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977), hlm. 9. 
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nasional bukan kebudayaan Barat.22 Dasar pendidikan yang disesuaikan dengan 

kondisi Indonesia bukan berarti menolak atau menghalang-halangi perkembangan 

ilmu pengetahuan lain masuk, tetapi Taman Siswa tetap menerima perkembangan 

ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Diharapkan adanya keseimbangan antara 

pendidikan nasional yang membentuk moral anak didik dan pendidikan pengetahuan 

umum yang menjadikan anak didik cerdas secara intelektual, akan mencetak generasi 

cerdas dan bermoral. 

Keberadaan Taman Siswa tidak tanpa hambatan, sebagai sekolah partikelir, 

perkembangan Taman Siswa diawasi oleh Pemerintah kolonial Belanda. Ki Hadjar 

Dewantara ditawari subsidi oleh pemerintah kolonial, tujuannya untuk mengontrol 

perkembangan Taman Siswa. Tawaran tersebut ditolak, karena tanpa bantuan 

pemerintah yang bersifat mengikat, Taman Siswa dapat berdiri sendiri dengan 

menerapkan sikap hidup hemat. Seandainya Taman Siswa menerima subsidi dari 

pemerintah kolonial maka Taman Siswa secara tidak langsung mengijinkan 

pemerintah mencampuri penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa. Subsidi dari 

pemerintah kolonial akan menghalang-halangi cita-cita pendidikan yang merdeka. 

Pendidikan nasional menanamkan semangat cinta pada bangsa tetapi juga tidak 

menolak perkembangan ilmu pengetahuan yang masuk. Pendidikan nasional 

diharapkan mampu membentuk anak didik yang berbudi luhur dengan memiliki otak 

yang cerdas. Sementara itu, pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial, 

misalnya saja Hollands Inlandse School (HIS), ternyata nilai sopan santun mengalami 
                                                 

22 ibid., hlm. 56. 
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degradasi karena merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding orang lain yang 

tidak sekolah di sekolah Eropa. Selain itu, anak-anak yang sekolah di HIS tentu saja 

akan kehilangan semangat kerakyatan, karena setiap hari buku-buku yang dibaca 

berbahasa Belada dan menceritakan segala sesuatu tentang Belanda. 

Perkembangan pendidikan Taman Siswa juga tidak terlepas dari dukungan dari 

pamong-pamong wanita taman siswa. Bersamaan dengan berdirinya Taman Siswa, 

organisasi Wanita Taman Siswa juga didirikan dengan diprakarsai oleh Sutartinah. 

Organisasi ini mewadahi para pamong perempuan dan istri pamong di Taman Siswa. 

Wanita Taman Siswa mendukung pendidikan yang dijalankan oleh Perguruan Taman 

Siswa. Seperti pepatah yang sering mengatakan bahwa „di belakang laki-laki sukses, 

ada dukungan perempuan“. Begitu juga peranan Wanita Taman Siswa juga 

mendukung sukses berkembangnya perguruan Taman Siswa. 

 

 


