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BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan pengkajian dalam skripsi ini. Penulis mencoba 

untuk menarik beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian bab pertama sampai 

bab terakhir dan berdasarkan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebaai berikut : 

Perang Sekigahara adalah perang besar antara kekuasaan besar yang di 

kumpulkan oleh Tokugawa untuk memegang jabatan sebagai Shogun di zaman Edo. 

Perang ini memberikan kesan yang sangat kuat sekali terhadap perkembangan masa 

depan Jepang karena Perang tersebutlah zaman Edo dan kemajuan Jepang dimulai. 

Menurut pendapat penulis, pertempuran antara dua daimyo yang besar itu 

mengakibatkan kedudukan yang baru bagi Daimyo Tokugawa didalam 

kepemimpinan negara Jepang, yang kemudian mengarah kepada kemajuan Jepang 

untuk masa depan. 

Keberhasilan ini ditunjang oleh kecerdikan pasukan Daimyo Tokugawa dalam 

menyusun siasat untuk melawan pasukan Hideyori dibawah pimpinan Mitsunari dan 

karena kecerdikan dan keahliannya yang baik, Ieyasu mendapat banyak simpati dari 

para Daimyo yang ada di Jepang. Dengan demikian Ieyasu sedikit demi sedikit dapat 

memperkuat posisi yang pada akhimya dapat pula menjadi Shogun yang terbesar 

yang ada di Jepang. 
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Pertempuran Sekigahara berakhir pada tanggal 21 Oktober 1600, membawa 

Daimyo Tokugawa menjadi Shogun yang paling berkuasa di negara matahari terbit. 

Sehingga Jepang mempunyai sistem dan pemerintahan yang kuat sampai saat ini. 
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LAMPIRANI 

DAFT AR ISTILAH 

Bakufu : pemerintahan militer di bawah pimpinan seorang Shogun. 

_/ Sei-i tai shogun atau Shogun : panglima perang berkuasa penuh. Secara teori shogun 

adalah diktator militer yang mendominasi politik Jepang dalam 

sebagian besar sejarah Jepang antara tahun 1192 sampai 1867. 

: suatu upacara akil balig yang dilaksanakan sekitar abad 7 sampai 

pada zaman Edo. Biasanya diselenggarakan bagi anak laki-laki yang 

berumur antara IO sampai 16 tahun, tergantung kesempatan 

keluarga masing-masing. Setelah upacara ini, anak tersebut 

dianggap telah dewasa. 

: orang tua yang memberikan nama dewasa dan memakaikan topi 

kepada anak laki-laki yang sedang menjalani upacara akil balig. 

Daimyo : tuan tanah. 

Buke Shohatto : undang-undang untuk keluarga militer yang dibuat dengan maksud 

untuk mengontrol para daimyo. Undang-undang ini dibuat oleh 

sekelompok sarjana atas perintah Ieyasu. 

Kinchu Narabi Ni Kuge Shohatto: undang-undang untuk mengendalikan kaum 

bangsawan dan istana kekaisaran. Isinya menegaskan tugas dan 

batas-batas kaisar yang sebenarnya. 

Gempuku 

Eboshioya 
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Gongen Sama : Pelindung rakyat dan dinasti Tokugawa. 

Tairo 

Bugyo 

/Seppuku 

Churo 

Shoshi-dai 

Tozama 

Fudai 

Koku 

: Secara teori merupakan jabatan tertinggi dibawah shogun pada masa 

Tokugawa bakufu. 

: Pejabat administratif pada zaman pramodem, yang berarti menjalankan 

perintah dari pejabat yang lebih senior. 

: upacara bunuh diri masyarakat Jepang dengan membelah isi perut 

mereka sendiri.(kata .yang lebih formal dari harakiri). 

: penengah 

: jabatan sebagai wakil shogun di Kyoto yang bertugas untuk 

mengawasi istana kekaisaran. 

daimyo yang tidak mempunyai ikatan turun temurun dengan 

keluarga Tokugawa. 

daimyo yang menjadi pengikut dalam waktu yang lama, bersifat 

turun temurun. 

: suatu ukuran untuk isi, umumnya dipakai untuk menghitung beras. 

satu koku sama dengan 180,39 liter. 
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