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KESIMPULAN 

Setclah penulis melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa unsur intrinsik yang penulis gunakan dapat menganalisis tokoh 

lkkyu dalam cerita anak lkkyu-san. Pada analisis penokohan dapat dilihat sifat Ikkyu 

yang mempunyai kecerdasan sehingga kecerdasan itulah dapat membantu orang lain 

Juga selera humornya membuat semua orang yang bcrada didekatnya senang. 

Tokoh Ikkyu walaupun usianya saat itu masih kanak-kanak, Ikkyu banyak 

membantu siapapun yang ia temui. lkkyu tidak memandang siapa saja yang kcsulitan 

dan ia to long. hari-harinya di dalam kuil bersama 4 orang biksu kecil yang juga sudah 

lebih dulu belajar di dalam kuil. lkkyu belajar bersama biksu Osho hingga usianya 

menginjak dewasa. lkkyu pun tetap melakukan perjalanan dengan menyebarkan 

ajaran Budha. 

Penulis menganalis tokoh utama yakni Ikkyu dan tokoh bawahan yakni 

beberapa orang yang berada disekeliling Ikkyu. Tokoh utama yakni Ikkyu yang 

dikaitkan oleh penulis dengan teori bertingkat oleh Abraham Maslow dalam buku 

yang di tulis oleh E Koeswara, kemudian mengkrucut pada proses aktualisasi diri 

dimana Maslow menjabarkan kurang lcbihnya 1 5  ciri orang yang beraktualisasi diri 

atau juga disebut self-actualized. 

Dalam hal ini penulis lkkyu merupakan seorang yang bcrhasil beraktualisasi 

diri dilihat dari Maslow memaparkan orang yang beraktualisasi diri. Beraktualisasi 

diri tidak membatasi umur, artinya siapapun dapat menjadi self-actualized. Ikkyu-san 

adalah salah satu contoh seseorang yang dari usianya yang dini sudah dapat 

beraktualisasi diri. 

Amanat yang dapat disampaikan oleh penulis adalah ketika seseorang ingin 

mencari jati dirinya, maka ia harus mengenali dirinya sendiri dengan baik, lalu 
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kebaikan dirinya itulah yang harus dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan 

pribadi saja, melainkan untuk kepentingan umum. Dan untuk mendapatkan hasil yang 

dapat mcmuaskan diri sendiri kita harus bisa melakukan hal-hal yang bermnanfaat 

untuk diri sendiri dan orang lain. 
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SINOPSIS 

Ikkyu adalah seorang anak yang dititipkan untuk belajar oleh ibunya kepada 

seorang bikso bernama biksu Osho di sebuah kuil yang bernama kuil Angkoku yang 

terletak di Kyoto. Setelah Ikkyu diterima olch biksu Osho untuk belajar di kuil 

tersebut, Ikkyu pun menjalani hari-harinya di dalam kuil bersama biksu Osho dan 

keempat temannya yang sudah lebih dulu bclajar di kuil tersebut. 

Keccriaan mewarnai hari-hari Ikkyu di kuil bersama dengan teman-temannya. 

lkkyu pun mulai menjalankan aktivitas yang dilakukan setiap anggota kuil 

Disamping ceria, Ikkyu pun memiliki banyak ide Ide itu pula digunakan untuk 

membatu scsama dan untuk mcnyebarkan ajaran agama Budha hingga Ikkyu pun 

dikenal oleh scluruh penjuru negeri. 

Ketika lkkyu tua, lkkyu-sama sebutan orang-orang yang mengaguminya tetap 

melakukan kebiasaan yang selalu ia lakukan sedari ia kecil yaitu membantu orang 

lain dengan akal dan kecerdasan yang ia miliki . Hingga ketika Ikkyu-sama meninggal, 

namanya tetap dikenal dan diceritakan seeara turun temurun. Seluruh umat yang 

memegang ajaran agama Budha khususnya di negcri Jepang berterima kasih dan 

menjadikan Ikkyu-sama scbagai tokoh scjarah penyebaran ajaran agama Budha yang 

sangat dijunjung tinggi dan dikenang oleh seluruh masyarakat. 



GLOSARlllM 

I .  IJM' Byoubu adalah layar lipat khas Jepang yang terbuat dari beberapa panel 

yang bergabung. Bantalan lukisan dekoratif dan kaligrafi digunakan untuk 

mcmisahkan interior dan mclampirkan ruang privat, antara pcnggunaan lainnya. 

2. I i < k ]  Chikusaisan :kepala desa. 

3. I # b o d  ±j Otonosama : kepala daerah/wilayah. 

4 [48}¢] Shogun adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti Jenderal 

5. I 2 k b ]  T o n c h i  :  akal, kecerdasan 



Kobou Daishi 

Kobo Daishi (Kukai) adalah seorang biksu terkenal yang didirikan Shingon 

Buddhisme selama era Heian. Pada 835, ia masuk ke dalam meditasi yang kekal dan 

pada tahun 921 ia diberi nama anumerta Kobo Daishi oleh Kaisar Daigo. Arti dari 

nama Kobo Daishi mengakui keunggulan sebagai guru serta bekerja dan upaya untuk 

menyebarkan firman Esoterik Buddhisme di seluruh Jepang-nya. Mcskipun kedua 

nama yang digunakan secara bergantian, Kobo Daishi adalah nama yang paling 

umum digunakan oleh para pengikut Shingon Buddhisme 



Kobo Daishi lahir pada 774 di provinsi Sanuki (Kagawa Pref) Di Shikoku 

Island. Ketika ia masih muda, ia bclajar klasik Cina dan Konfusianisme di bawah 

bimbingan pamannya, Ato-no Otari. Ketika ia berusia lima belas tahun, ia pindah kc 

ibukota untuk masuk universitas pemerintah di mana sebagian besar lulusan pindah 

untuk menjadi birokrat. Selama waktunya di universitas, Kobo Daishi menjadi 

kecewa dengan dunia sekuler dan mulai mengembangkan minat yang kuat dalam 

agama Buddha. Akibatnya, pada usia delapan belas tahun, ia memutuskan untuk 

menjalani hidupnya sebagai seorang biarawan Buddha. 

Ketika Kobo Daishi berumur tiga puluh satu tahun, ia kebetulan membaca 

kitab suci dari agama Buddha Esoterik disebut "Dainichi-kyo" (Mahavairocana Sutra) 

Sutra ini rnemiliki darnpak yang luar biasa pada dirinya dan dengan demikian ia 

menjadi sangat termotivasi untuk belajar lebih mendalam tentang Esoteric 

Buddhismc. Sejak Esoteric Buddhisme relatif tidak dikenal di Jepang, Kobo Daishi 

tahu bahwa ia harus pergi kc China dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik dari ajaran Esoterik. Untungnya, Kobo Daishi bisa bergabung dengan 

utusan Jepang di 804 yang sedang melakukan perjalanan dengan perahu ke Xi'an 

(ibukota Cina pada saat itu) untuk mengunjungi Dinasti Tang. 

Setclah menghabiskan beberapa waktu di China, Kobo Daishi diberi 

kesempatan untuk mempelajari csensi dari ajaran esoterik di bawah scorang imam 

Huiguo, otoritas pada Esoteric Buddhismc. Guru Huiguo kemudian memulai dia ke 

dalam tradisi Esoterik Buddhisme. ltu bcnar-benar luar biasa bahwa Kobo Daishi 

mampu menguasai ajaran esoterik kompleks dan dipilih menjadi patriark kedelapan 

Esoterik Buddhisme dalam suatu periode waktu yang singkat. Meskipun awal tahun 

20 direktif Kobo Daishi untuk belajar agama Buddha di China, ia kembali ke Jepang 

setelah hanya dua tahun dengan misi dari Guru Huiguo untuk menyebarkan ajaran 

Buddhisme Esoterik seluruh Jepang. 



Kobo Daishi kembali ke Jepang di Provinsi Tsukushi (Fukuoka Pref), 

Dengan sejumlah besar buku teks agama dan karya seni. Namun, setelah tidak 

menaati direktif 20 tahun dari pemerintah, dia tidak diizinkan untuk memasuki 

ibukota. Setelah beberapa tahun bcrlalu, Kobo Daishi akhirnya diizinkan untuk 

memasuki ibukota. Segera setelah diterima kembali ke ibu kola ia menyatakan 

pengabdian kepada menyebarkan doktrin tertinggi Esoterik Buddhisrne. 

Kobo Daishi juga dikenal sebagai bapak budaya Jcpang. Dia tcrkenal untuk 

bakatnya sebagai scorang guru, insinyur, penemu, pcnyair, kaligrafer dan 

menciptakan sekolah publik pertama di Jepang. Kobo Daishi telah mempengaruhi 

budaya .lepang dalam banyak hal yang rnasih bisa dilihat hari ini. Sebagai contoh, 

Kobo Daishi diarahkan rekonstruksi "Manno-ike" (waduk) di kampung halamannya. 

Struktur ini luar biasa dalam skala, teknologi dan masih berdiri saat ini. Kobo Daishi 

juga didirikan pertama kuliah gratis universitas untuk rakyat jelata (Shugeishuchi-in) 

di Kyoto. 

Melalui prestasi dan mcningkatnya popularitas, Kobo Daishi dipanggil dan 

diminta untuk membantu pada banyak tugas dan proyek. Namun ia tidak pemah 

kehilangan pandangan dari keinginannya untuk menciptakan sebuah pusat monastik 

untuk Shingon Mikkyo (Esoteric Buddhisme). Pada 816,  setelah menerima izin dari 

Kaisar Saga, Kobo Daishi resmi mendirikan komunitas seminari Koyasan. Sejak 

induksi, ia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan menciptakan Esoterik Buddhisme 

Sekolah sarnbil memberikan dukungan spiritual bagi masyarakat umurn. Kobo Daishi 

mengadakan meditasi kekal pada tanggal 2 1  Maret 835, dikelilingi oleh murid-murid 

setia. Dia diyakini hidup dan tcrus memberikan bantuan kepada mereka yang 

memintanya untuk keselamatan. 

Dalam 1200 tahun terakhir, ajaran, ritual dan tradisi di Koyasan tidak berubah. 

Melalui upaya dari banyak orang, masyarakat telah mampu melestarikan warisan 



yang kaya dan adat istiadat, tetapi ada beberapa perubahan penting yang 

terjadi dari waktu ke waktu. Saat ini ada 1 1 7  candi di Koyasan, tapi dulu ada banyak 

lagi. Meskipun banyak bangunan kuno telah bertahan selama bertahun-tahun, 

beberapa bangunan aslinya telah hilang akibat kebakaran. Pernbahan signifikan lain 

terjadi pada tahun 1872. Ini adalah tahun bahwa hukum yang melarang perempuan 

untuk memasuki Koyasan telah dihapus. Perubahan ini tidak hanya membawa 

percmpuan ke Koyasan, tetapi dengan mereka banyak orang umum lainnya dan anak 

anak datang ke komunitas gunung. Apa yang dulunya tempat hanya untuk imam laki 

laki secara bertahap berubah menjadi sebuah kota kecil 

Pada tahun 2004, Koyasan tcrdaftar melalui UNESCO scbagai situs Warisan 

Dunia. Judul rcsmi adalah "Situs Suci dan Rule Ziarah di Barisan Pegunungan Kii". 

Sejak terdaftar sebagai situs Warisan Dunia, semakin banyak pengunjung dari 

berbagai negara datang kc Koyasan untuk menghargai sejarah yang kaya dan suasana 

yang unik. Meskipun esensi Koyasan masih tetap sama, saat ini semua lapisan 

masyarakat dapat hidup dalam damai di tempat di mana Kobo Daishi mendirikan 

tempat suci ini 1 ,200 tahun yang lalu. 


