GLOSARIUM
B
Bushi

武士

:Militer, Kelas tertinggi pertama
zaman Feodal.

Bunmei Kaika

文明 開化

: Langkah langkah yang dipersiapkan
untuk mencapai modernisasi Meiji.

D
Dainiponteikokukenpou 大日本帝国憲法

: Undang-undang mengatur segala
aspek dalam kehidupan bangsa
Jepang.

Daimyo

大名

Domain

:Penguasa zaman Feodal.
: Kesatuan sebuah kelompok.

E
Eta

穢多

:Kelompok yang memiliki kasta
terendah di zaman Edo (orangorang yang biasanya menangani
tubuh manusia atau bangkai
hewan).

F
Fukoku Kyohei

富国強兵

: Negara kaya yang militer kuat.

非人

:Kelompok yang memiliki kastra

H
Hinin

terendah di zaman Edo (mantan
narapidana atau gelandangan).
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Heimin

平民

:Rakyat Biasa.

I
Isolasionis

: Kebijakan yang diterapkan oleh
pemimpin yang merasa kepentingan
dalam negerinya jauh lebih utama
daripada kepentingan luar negeri.

K
Kosakunin

小作人

:Pengrajin, Kelas tertinggi
ketiga zaman Feodal.

Kazoku

華族

:Keluarga Bangsawan.

Kouzoku

皇族

:Keluarga Kaisar.

Kokusui

国粋

:Karakteristik Nasional.

M
Min‟yusha

: Sebuah kelompok kecil yang
didirikan Tokutomi yang menjadi
medianya untuk menerbitkan surat
kabar.

N
Nomin

農民

:Petani, Kelas tertinggi kedua
zaman Feodal.

O
Open Door Policy

: Istilah dalam urusan luar negeri
yang pada awalnya digunakan
untuk merujuk pada kebijakan yang
ditetapkan pada akhir abad ke-19
dan awal abad ke-20 yang
memungkinkan sistem perdagangan
terbuka untuk semua negara secara
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setara.

P
Patriarki

: Patriarki adalah sebuah sistem
sosial yang menempatkan laki-laki
sebagai pemegang kekuasaan
utama dan mendominasi dalam
peran kepemimpinan politik,
otoritas moral, hak sosial dan
penguasaan property.

S
Sakoku

鎖国

:Isolasi negara dari negara orang
asing.

Sistem Ie

家

:Sistem keluarga dalam masyarakat
Jepang.

Shiminbyodo

: Persamaan empat strata sosial atau
kelas sosial yang baru.

Shi No Ko Sho

士農小商

:Pembagian kelas pada zaman
Feodal.

Shizoku

氏族

Seikyosha

:Keluarga Samurai.
: Memiliki arti Himpunan
Pendidikan Politik. Kelompok yang
di dirikan oleh Miyake juga sebagai
media menerbitkan majalah.

Sonnō Jōi

尊皇攘夷

:Kalimat tersebut menjadi slogan
politik 1850an dan 1860an dalam
gerakan menentang Tokugawa
bakufu, pada zaman Bakumatsu
("Akhir Bakufu").
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Shonin

商人

:Pedagang, Kelas tertinggi keempat
pada zaman Feodal.

T
Tennō

天皇

:Kaisar, Pemimpin tertinggi pada
pemerintahan Meiji.

W
Westerniasi

: Suatu proses dimana masyarakat di
negara timur mengadopsi budaya
Barat di berbagai bidang seperti
industri, teknologi, hukum, politik,
ekonomi, gaya hidup, cara pakaian,
gaya bahasa, alfabet, agama,
filsafat, dan nilai-nilai.
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Lampiran
Penandatanganan perjanjian Amerika
dengan Jepang perihal perdagangan

Sumber : ayatayatadit

Komodor Perry memaksa peguasa Jepang untuk menerima perjanjian dengan
upacara besar kemudian memaksakan tuntutan-tuntutan Amerika

Kaisar Meiji menerima utusan asing.

Sumber : ayatayatadit

Mengenai pengejaran ketertinggalan dalam bidang pengetahuan sebenarnya sudah
diusahakan oleh Bakufu dengan menugaskan utusan yang dikirim ke Amerika dan
Eropa (termasuk beberapa anggota studi Belanda) untuk mempelajari dan
mencatat masyarakat Barat
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Kaum Eta Jepang

Sumber : kaskus

Kaum Eta dalam masyarakat feodal Jepang adalah kaum yang menempati strata
paling rendah dalam masyarakat. Eta secara harafiah berarti "orang-orang
kotor/menjijikkan" (filthy mass, abundance of filth). Ini dikaitkan dengan
pekerjaan mereka tadi. Karenanya kaum Eta tidak boleh hidup bersama dengan
"orang normal" dan harus tinggal didaerah terbuang.

Untuk memupuk identitas nasional, pendidikan militer diberikan di semua

Sumber : ayatayatadit

Negara Jepang yang mencerminkan negara Fukoku Kyohei yaitu negara yang kuat
militer.
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