
BAB IV 

KESIMPULAN 

Telah tampak bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang religius, 

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut dapat 

disaksikan pada sikap mereka yang masih melakukan berbagai ritual keagamaan 

seperti; memuja leluhur melalui kamidana ataupun butsudan, mengucap 

"itadakimasu..." ketika hendak menyantap hidangan dan mengucapkan 

"gochisousamadeshita . . . "  sesudah menyantapnya, pergi ke kuil pada momen-momen 

tertentu, dan lain sebagainya. 

Ketika menyaksikan aktivitas sehari-hari masyarakat Jepang, terlebih dalam 

aktivitas yang berkaitan dengan agama dan penyembahan "tuhan, terdapat beberapa 

hal yang unik dan menonjol. Hal-ha! tersebut antara lain: 

• Sebuah pola pikir yang rasional sekaligus irasional. Dikatakan rasional 

karena di satu sisi mereka menjunjung ilmu pengetahuan dan teknologi, 

namun di sisi lain secara irasional mereka masih mempercayai jimat 

jimat (omamori) sebagai pelindung/pembawa keberuntungan, angka 

angka keramat dan lain sebagainya. 

• Sikap menganut lebih dari satu agama (poly-religious), karena meskipun 

masyarakat Jepang dikenal sebagai penganut agama Shinto, Budha, 

Kristen dan lain sebagainya, akan tetapi mereka melakukan praktik 
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berbagai kebiasaan dari beberapa agama sebagai bagian dari kehidupan 

sehari-hari mereka 

• Sikap memberikan jawaban dengan tatapan menyeringai, ketika 

ditanyakan "apa agama Anda?" atau menjawab "saya mushukyo" yang 

biasanya mengandung maksud "saya tidak memiliki agama". 

• Namun ketika ditanya "apakah Anda percaya Tuhan?" mereka 

menjawabnya dengan cukup tegas "percaya!" 

Masyarakat Jepang tidaklah jauh berbeda dengan manusia pada umurnnya, 

yaitu sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, senantiasa bergantung 

kepada sesama manusia maupun kepada hal lainnya (surnber daya alam) dan sebagai 

final masyarakat Jepang merasakan sekaligus membutuhkan keberadaan "Kuasa yang 

transenden", "Kuasa-kuasa di atas manusia", "Kami Sama" dan lain sebagainya. 

Sesuatu yang kita semua sepakat untuk membahasakannya dengan kata Tuhan atau 

untuk skripsi ini penulis menggunakan definisi dari kata ilah yang artinya adalah 

sesembahan. Dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam jagad raya ini yang 

dapat dijadikan objek sesembahan dapat menjadi Tuhan. Matahari, bulan, bintang, 

gunung, pohon besar, batuan dengan bentuk yang tidak lazim, hewan-hewan, manusia, 

dan bahkan sesuatu yang abstrak sekalipun, seperti pemikiran manusia itu sendiri 

dapat menjadi atau dijadikan Tuhan selama mengalami proses pengilahan. 
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Berdasarkan data-data dan analisa yang telah dikemukakan oleh penulis pada 

bab-bab sebelurnnya, penulis dapat memberikan beberapa poin kesimpulan sebagai 

berikut: 

• Masyarakat Jepang pada satu sisi telah menjunjung tinggi sejumlah 

kebaikan-kebaikan yang ada pada agama-agama di Jepang dan nilai-nilai 

Barat, yang jika diperhatikan dapat dengan mudah dipahami bahwa 

nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai positif universal (kedisiplinan, 

toleransi, keindahan, dan sebagainya). Sejumlah nilai yang mayoritas 

atau bahkan seluruh manusia di seantero jagad akan mengangguk setuju, 

bahwa nilai-nilai tersebut adalah sesuatu yang baik, bagus, hebat, 

mengagumkan, dan sederet pujian lainnya. Kemudian masyarakat 

Jepang mengaplikasikan nilai-nilai tersebut pada setiap aspek kehidupan 

dengan teliti, penuh penghayatan, dan kesungguhan yang amat sangat. 

Hingga berkat kesungguhan tersebut mereka berhasil membentuk 

sebuah tatanan masyarakat yang unggul dalam beberapa aspek 

kehidupan. 

• Mayoritas masyarakat Jepang adalah penganut pantheisme. 

• Mayoritas masyarakat Jepang adalah masyarakat yang agnostik. 

• Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang melakukan sinkretisme 

agama. Mereka tidak menganut satu agama saja. Mereka melakukan 

praktik berbagai kebiasaan dari beberapa agama sebagai bagian dari 
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kehidupan sehari-hari mereka dan dalam kasus lain, mereka men 

campuradukannya untuk menciptakan agama baru. 

• Masyarakat Jepang telah memprioritaskan, mengutamakan beberapa ha! 

dalam kehidupan mereka secara kurang tepat bahkan menyikapinya pada 

proporsi yang berlebihan. Hingga dalam beberapa kasus, sikap 

berlebihan ini telah menyeret masyarakat Jepang menuju fenomena 

fenomena sosial yang negatif dalam bentuk berbagai macam penyakit 

masyarakat antara lain; hedonisme, sex bebas, kriminalitas terencana, 

dan lain sebagainya. 

Demikianlah kesimpulan dari seluruh isi skripsi ini yang penulis sajikan 

dalam beberapa poin utama sebagai "Konsep Ketuhanan pada Masyarakat Jepang". 

Sekiranya skripsi ini dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menjadi tambahan 

ilmu bagi bangsa Jepang, bangsa Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa yang memiliki 

permasalahan yang serupa atau sekadar menyerupai. 

Berhubungan dengan maraknya fenomena-fenomena sosial yang negatif 

akhir-akhir ini, seorang ahli motivator Reza .M Syarief pemah mengungkapkan 

sebuah jargon "Seharusnya kita Membiasakan Kebenaran! bukan Membenarkan 

Kebiasaan". Dalam konteks Jepang, masyarakatnya menganggap kebiasaan / budaya / 

life style (tidak wajar) yang mereka lakoni adalah hal yang benar / wajar-wajar saja 

karena mereka sudah terbiasa melakukannya. Semoga kita dapat membudayakan 
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jargon diatas "Membiasakan Kebenaran" dalam tiap lingkup kehidupan kita, dalam 

lingkup keluarga, kampus, masyarakat, bahkan negara. 

Sebagai penutup, penulis kembali mengungkit sebuah formula tentang konsep 

ketuhanan yaitu ketika seseorang atau suatu komunitas, menyikapi sesuatu hal dalam 

bentuk-bentuk penuhanan/pengilahan atau dengan kata lain ketika seseorang 

memposisikan sesuatu ha) dalam kebidupannya sebagai prioritas yang paling utama 

dalam kehidupan mereka maka secara otomatis, sadar ataupun tidak, hal tersebut 

telah menjadi "tuhan" bagi diri mereka sendiri. Karena itu, bersikap proporsional 

dalam menyikapi segala sesuatu baik yang riil maupun yang abstrak, merupakan cara 

terbaik yang perlu dilakukan. 
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A 

A Beyond 
Agnostik 

Amaterasu Omikami 
Amida 

B 

Bodhisattwa 
Butsudan 

DAFTAR ISTILAH 

: sesuatu yang melebihi segalanya 
: sebuah paham yang tidak mendukung 
tetapi juga tidak menyangkal keberada 
an Tuhan 

: Dewi Matahari 
: salah satu sebutan tuhan dalam agama 
Budha 

: makhluk sempuma 
: altar Budha 

C 

Cha-no-yu 
Chaos 
Characteristc features of religion 
Chi 
Chou, dinasti 
Chrysanthemum 

D 

Dokyo 
Dharma 
Dharmakaya 

E 

Engishiki 

G 

Gochisou Samadesita 

H 

Ha 
Haiden 
Hamzah 
Hats um ode 
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: upacara minum the khas Jepang 
: keadaan kacau 
: ciri-ciri Karakteristik Agama 
: aliran energi 
: dinasti Cina pada periode 111-249 SM 
: bunga krisan, sejenis bunga serunai 

: ucapan Jepang untuk Taoisme 
: tuhan / ilah dalam agama Budha 
: Dharma yang menjelma sebagai wujud 
tertentu 

: catatan / kode dari era Engi (927 M) 

: ungkapan syukur 

: abjad Arab untuk hurufH 
: ruang pemujaan pada Jinja 
: abjad Arab untuk huruf A 
: kunjungan ke kuil saat tahun barn 



Hijri 
Hoon 
Hosso 

Hsien 
I 

Ihai 
Ilah 
Incest 

Itadakimasu 
Izanagi 
Izanami 

J 

Jen 
Jimmu Tenno 
Jinja 
Jisatsu 
Jizou 
Jodo Shinshu 
Jojitsu 

Junzi 

K 

Kami 
Kami sama 
Kamidana 
Kannon 
Kegon 

Ko 
Kojiki 

Koshi 
Koshin 

Kokumin Shinto 
Kokka Shinto 
Kokutai 
Kusha 
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: tabib keliling 
: membalas hutang budi 
: salah satu aliran filsafat alam pada 
agamaBudha 

: pen gunung 

: papan berisi ajaran Budha 
: sesembahan 
: hubungan seksual antara saudara 
kandung 

: "selamat makan!" 
: Dewa, bapak para dewa-dewi di Jepang 
: Dewi, ibu para dewa-dewi di Jepang 

: kebajikan 
: Kekaisaran Jepang 
: sebutan bagi kuil Shinto 
: bunuh diri 
: salah satu Bodhisattwa khas Jepang 
: aliran Tanah Murni pada agama Budha 
: salah satu aliran filsafat alam pada 
agamaBudha 

: pria ideal 

: Tuhan / tuhan / dewa-dewi 
: para Kami 
: altar Shinto 
: salah satu Bodhisattwa khas Jepang 
: salah satu aliran filsafat alam pada 
agamaBudha 

: organisasi sukarela 
: catatan sejarah Jepang yang dibaurkan 
dengan mitos (712 M) 

: Konfusius ( sebutan Jepang) 
: pemujaan dewa tertentu oleh 
sekumpulan orang 

: Shinto Rakyat 
: Shinto Negara 
: pemerintahan nasional 
: salah satu aliran filsafat alam pada 
agarna Budha 



L 
Lam 
Lau Tzu 
Li 
Lotus Sutra 

M 
Madhyamika Nagarjuna 
Mahayana 
Manyoshu 
Mapple 
Mushukyo 

N 
Native religion 
Nichiren 
Nihongi 
Nihon Shoki 

Ninigo-no-mikoto 
Non-religious 
Norito 

0 

Ohakamairi 
Omamori 
Omikuji 
Onmyodo 
Onmyo-ryo 
Otera 

p 

Paramitha 
Personal computer 
Pengilahan 
Poly-religious 
Profan 

: abjad Arab untuk huruf L 
: pencetus ajaran Taoisme 
: prinsip dasar hakiki tentang manusia 
: salah satu kitab suci agama Budha 

: filsafat alam 

: jalan besar 
: sebuah antalogi puisi 
: sejenis pohon empat musim 
: tidak terikat dengan salah satu agama 

: agama asli/orisinil 
: salah satu aliran pada agama Budha 
: sebutan lain bagi Nihon Shoki 
: mitlogi Jepang yang mengisahkan asal 
muasal kekaisaran Jepang 

: cucu dewi mata hari 

: tidak beragama 
: pembacaan mantra Budha dalam 
bentuk puisi 

: menziarahi makam 
: jimat pelindung 
: peruntungan 
: ajaran ying dan yang 
: biro pewahyuan 
: istilah Jepang bagi kuil / biara Budha 

: kebajikan sempuma 
: komputer pribadi 
: proses penyembahan / penuhanan 
: menganut banyak agama 
: duniawi 
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R 

Ritsu 

s 

Samawi 

Sanron 

Sennin 
Shang, dinasti 

Shinko Shukyo 
Shinto Gobusho 
Shinto Shukyo 
Shogun 
Shushigaku 
Soka Gakkai 
Susano-o-mikoto 
Sutra 
Sutra Nirwana 

T 

Taiho 
Taijitsu 

Tao chiao 
Tao Te Ching 
Takamagahara 

TennoHeika 
Torii 

V 

Veda 

w 

Wen 
Wulun 

X 

Xiao Ren 
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: salah satu aliran filsafat alam pada 
agama Budha 

: hukum / agama yang berasal dari 
langit 

: salah satu aliran filsafat alam pada 
agama Budha 

: peri gunung 
: dinasti cina pada periode 175 1 - 1 1 12  
SM 

• agama baru 
: Shinto dengan pham rasionalisasi etika 
: Shinto Sekte 
: jenderal 
: sekolah filsafat Konfusius di Jepang 
: salah satu agama baru 
: Dewa taufan 
: rinkasan Veda 
: salah satu kitab suci utama pada agama 
Budha 

: tata cara peribadatan dalam Taoisme 
: istilah Jepang untuk simbol yin dan 
yang 

: ucapan Cina untuk Taoisme 
: naskah berisi ajaran-ajaran Taoisme 
: surga / alam nirwana dalam dalam 
keyakinan agama Shinto 

: Kekaisaran Heika 
: bangunan sakral berbentuk 
gerbang/gapura 

: kitab suci agama Budha 

: budaya dan seni 
: lima hubungan utama 

: orang kerdil 



Y 
Yang 
Ying 
Yayoi 

z 

Zen 
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: prinsip-prinsip yang bersifat maskulin 
: prinsip-prinsip yang bersifat feminim 
: Sebutan untuk periode sejarah Jepang 
(< 6 S.M) 

: salah satu aliran pada agarna Budha 
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Lampiran I 

Nachi Jinja sebagai salah satu tempat beribadah penganut Shinto 

e 

Kuil lwashimizu Hachiman, di Perfektur Kyoto 

. %  

I i  

•  ,., . 

4 

Torii, sebuah bangunan sakral sebagai gerbang menuju Jinja (kuil Shinto) 
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Lampiran 2 

Tor ii di Jtsukushima Jinja 

- a ..;..t � 
Daibutsu (patung Budha Besar) Toshodaiji, sebagai salah satu Otera tertua di Jepang 

Lentera batu di lingkungan Aso Jinja, sebagai salah satu seni arsitektur Jepang yang 
terinspirasi dari teori kosmologis (alam semesta) 
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Lampiran 3 

Sebuah ilustrasi yang mengisahkan sebuah peristiwa ketika dewi Amaterasu Omikami 

keluar dari sebuah gua persembunyian, kembali memberikan cahaya matahari bagi 

seluruh jagad raya. Setelah dinanti-nanti oleh dewa-dewa lainnya. 

Dewi Amaterasu Omikami. 

€ .  •  

Diyakini, gua di Amanoiwato ini merupakan tempat 
Dewi Amaterasu bersembunyi hinnga menyebabkan 
kegelapan menyelimuti bumi. 
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Lampiran 4 

Wadah air yang disediakan untuk bersuci sebelum memasuki .linja. 

Salah satu jimat yang Taijitsu, simbol keseimbangan Ying dan Yang. 
dipakai penganut Taoisme 

J 

� 

- - .° a' . "  
w_, % 

'_ 

;s± 
·hi 

Beberapa wanita menjajal Omikuji (keberuntungan) di kuil Kasuga. 
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Lampiran 5 

r 

. •· 

5 

.a.i% 
@R , r  
05-/  
'  ,  --  « 4  

.. 

Beberapajimat dan ajian (omamori) di jual di ltsukushima Jinja. 
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Omamori untuk dipasang pada komputer (sebuah fenomena yang ironis). 
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