
BAB IV 

KESIMPULAN 

Hubungan Jepang dengan dunia luar, pertama kali disebutkan ketika 

Jepang mulai mengenal tulisan yang dibawa oleh cendekiawan Korea pada 405 

SM. Legenda tersebut menyebutkan bahwa hal itu merupakan ide dari Cina 

dan selanjutnya hubungan tersebut menjadi cikal bakal tumbuhnya pengaruh 

Cina di Jepang hampir dalam segala bidang baik agama, kebudayaan, 

pemikiran, politik, dan lain-lain. 

Hampir seribu tahun setelah itu, sedikit sekali hubungan bangsa Jepang 

dengan dunia luar, dan baru pada abad keenambelas orang Portugis dan orang 

Eropa lainnya muncul di Jepang sebagai pedagang dan misionaris agama 

Kristen Katholik. Perdagangan luar negeri yang maju mendorong perluasan 

agama tersebut, sehingga dalam tempo yang singkat agama Katolik tersebut 

dengan mudah menarik orang-orang Jepang untuk memeluknya. Pada tahun 

1605 jumlah penganutnya mencapai lebih dari 700 ribu orang. Hal ini 

menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah, karena bertolak belakang dengan 

sistem masyarakat feodal saat itu. Agama Kristen dianggap dapat 

menimbulkan perpecahan dan melemahkan kesetiaan rakyat terhadap 

pemimpin negara. Selain tu terjadi pemberontakan-pemberontakan yang 
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dilakukan oleh para pemeluk agama yang tidak puas terhadap pemerintahan 

Tokugawa. 

Hal ini semakin meyakinkan Tokugawa untuk melakukan penutupan 

negeri dari pengaruh-pengaruh asing atau dunia luar. Orang-orang Jepang 

dilarang bepergian ke luar negeri dan sebaliknya orang Jepang yang berada di 

luar negeri dilarang kembali ke Jepang. Para pedagang dari Portugis dan 

Spanyol diusir, kecuali para pedagang Belanda, Cina dan Korea saja yang 

boleh berhubungan dengan Jepang. ltu pun hanya boleh dilakukan di Pulau De 

(Deshima) dekat Nagasaki. Dengan demikian Jepang harnpir secara mutlak 

menutup diri dari dunia luar. 

Sakoku Jidai atau masa isolasi berlangsung antara tahun 1639 sampai 

tahun 1854. Selama masa itu Jepang menutup diri dari dunia luar. Tetapi 

walaupun menutup diri, semenjak tahun 1730-an, Jepang sibuk mempelajari 

ilmu pengetahuan baru dari Baral, khususnya Rangaku atau ilmu dan 

peradaban Belanda. 

Sementara Jepang menutup diri, pada pertengahan abad ke-19 revol usi 

industri yang mengakibatkan bangsa Baral melihat ke luar negeri untuk 

mencari pasaran hasil industri dan untuk sumber-sumber bahan baku mulai 

menggedor pintu-pintu Jepang yang tertutup. Dari tahun 1600, Jepang telah 

didatangi kapal-kapal dari Barat termasuk Amerika Serikat. Tujuannya ialah 
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untuk mendesak Jepang agar membuka pelabuhan-pelabuhannya. Di bawah 

ancaman Commodore Perry dan empat buah kapal hitamnya (kurofune), 

Jepang memutuskan membuka sejumlah pelabuhannya setelah lebih dari dua 

abad lamanya. 



49 

DAFT AR PUST AKA 

Nurhayati. Yeti. 

1987 Langkah-langkah Modernisasi Jepang. Jakarta : Dian Rakyat. 

Reischauer, Edwin 0. 

1982 Manusia Jepang. Jakarta : Sinar Harapan. 

Rosidi, Ajip. 

1981 Mengenal Jepang. Jakarta : Pusat Kebudayaan Jepang. 

Sakamoto, Taro. 

'98Q Jag D:': 'an Sckarang. Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press. 

Surajaya, I Ketut. 

2001 Pengantar Sejarah Jepang I. Jakarta. 

2001 Pengantar Sejarah Jepang II. Jakarta. 

Yukichi, Fukuzawa. 

1985 Jepang Diantara Feodalisme dan Modernisasi. Jakarta Pantja 

Simpati 



Bakufu 

Bushido 

Daimyo 

Han 

Konfusianisme 

Rakuichi 

Rakuza 

Sakoku Jidai 

Sengoku Daimyo 

Sengoku Jidai 

GLOSSARY 

Pemerintahan militer yang berada dibawah pimpinan 

seorang shogun. 

Pandangan hidup kaum samurai. 

Penguasa mutlak atas suatu daerah, tetapi menyatakan 

setia kepada kekuasaan pusat yang dipegang oleh shogun 

yang memerintah alas nama kaisar. 

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang daimyo. 

Ajaran dari Cina. 

Pasar bebas pajak. 

Kongsi dagang yang sejenis, yang menguasai 

perdagangan di kota. 

Masa isolasi yang berlangsung antara 1639 sampai 1854. 

Selama masa itu Jepang menutup diri dari dunia luar. 

Pemimpin suatu daerah pada jaman perang saudara. 

Jaman sengoku yaitu masa rentetan perang saudara yang 

dimulai pada abad ke-I5 yaitu zaman Muromachi yang 

diawali dengan perang Onin, peperangan ini berlangsung 

selama I 00 tahun dan berakhir pada a bad ke- 17. 



Shogun 

Shogun Tokugawa 

Yesuit 

Gelar kehormatan bagi jendral pemegang kekuasaan 

tertinggi pada masa pemerintahan militer. lstilah shogun 

adalah singkatan dari "seii tai shogun yang berarti 

"Panglima besar penakluk kaum Barbar". "Barbar" disini 

dimaksudkan penduduk Jepang yang belum masuk daerah 

taklukan shogun bersangkutan. 

Para penguasa mutlak yang memerintah Jepang antara 

tahun 1604 sampai 1868. 

Kelompok agama Kristen dari Portugis. 


