
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sekaligus men_jawab permasalahan dalam penelitian, 

penulis menyimpulkan bahwa: 

Pengertian samurai adalah pelayan bersenjata yang melayani para bangsawan, 

namun seiring perkembangan zaman samurai menjadi militer yang masuk dalam 

pemerintahan. Sejarah awal adanya samurai dimulai pada zaman Nara (710-784) 

istilah ini diucapkan saburau dan kemudian menjadi saburai. Selain itu terdapat 

istilah lain yang mengacu kepada samurai yakni bushi. lstilah hushi yang berati orang 

yang dipersenjatai/kaum militer. 

Pcrkembangan samurai di Jepang mengalami perubahan dari fungsi maupun 

sistem yang terjadi sejak terciptanya kaum samurai dari awal zaman Heian sampai 

masuknya Jepang ke zaman modem. Pada awal zaman Heian, para petani maupun 

para bangsawan diharuskan untuk melindungi tanah yang dimilikinya, dengan cara 

mengangkat senjata mereka, kemudian karena adanya pemberontakan pada masa itu, 

maka samurai dipersenjatai. Petani mengalami proses perubahan menjadi samurai 

yang disebut sebagai pembentukan militer Jepang. Militer yang terbentuk dari para 

samurai ini mulai masuk dalam pemerintahan yang disebut bakufu Kamakura pada 

tahun 1 192 .  

Mcmasuki 7aman Muromachi mengalami gcjolak yang disebabkan 

ketidaksetujuan kaisar yang berkuasa pada zaman itu yaitu Kaisar Godaigo dalam hal 

terlalu masuknya bakufu kc pemerintahan. Pada zaman Muromachi banyak muncul 

ketidakstabilan politik, kurusuhan sosial dan perang saudara di Jepang. 
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Pada masa Tokugawa, samurai menduduki posisi istimewa di Jcpang. Mereka 

diberi jaminan hak istimewa sosial yang lebih tinggi dan upah tetap yang turun 

menurun. Mereka menikmati hak istimewa untuk menggunakan pedang yang 

mcrupakan lambang nyata tingkat kckuasaan dan hak teoritis untuk memenggal 

anggota dari golongan lain yang mencoba menghina atau membuat mereka marah. 

Pada zaman ini juga dibentuk sistem kelas masyarakat yang disebut shinokosho, 

scbagai garis pemisah antara samurai dengan masyarakat lainnya. 

Selain itu, samurai periodc Tokugawa menggunakan waktu luang mercka 

untuk mendapatkan derajat pendidikan yang tidak dikenal oleh pendahulunya. Secara 

kolektif mcreka juga mencoba menyusun satu kode etik ideal untuk mcrcka yang 

disebut bushido. Inti bushido pada era Tokugawa adalah keyakinan bahwa samurai 

harus mcmpunyai kesetiaan mutlak kepada tuan besar mereka. 

Pada zaman Meiji terjadi penghapusan kaum samurai termasuk kebijakan 

shinokoshonya. Kebijakan pemerintahan Meiji tersebut dapat dikatakan melikuidasi 

diri sendiri karena para pengambil keputusan dipemerintahan itu adalah orang-orang 

yangjuga termasuk golongan samurai. 

Pasca Preang Dunia II, meski pada masa itu golongan samurai tidak ada lagi, 

tetapi samurai bukan saja masih dikenal di Jepang tetapi juga di luar Jepang terutama 

karena ctika moralnya yang discbut bushido terns dipertahankan sampai sekarang. 

Bushido merupakan salah satu faktor yang membentuk karakter bangsa Jcpang atau 

sumber daya manusia yang pekerja kerras, disiplin, pantang menyerah dan lain-lain, 

schingga berhasilk membangun negaranya setelah Perang Dunia II hingga sekarang 

menjadi salah satu negara yang maju di dunia. 
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