
BABIV 

KESIMPULAN 

Pada zarnan Tokugawa, pemerintahannya melakukan Politik Sakoku atau 

Politik menutup diri dari bangsa asing. Dengan dilaksanakannya politik ini, Jepang 

semakin jauh tertinggal dari dunia barat. Hal ini disebabkan karena tidak 

diperbolehkannya bangsa asing masuk ke Jepang untuk keperluan apapun. Pada 

zaman ini telah banyak kapal asing yang ingin masuk ke Jepang. Pada tahun 1853, 

Commodore Mathew Perry masuk ke Jepang deng.. tujc melakukan pejanjian 

dengan negaranya, Amerika Serikat. Dia datang dengan membawa surat dari Presiden 

Amerika Serikat saat itu. Tetapi ha! itu ditolak oleh Bakufu dengan alasan perlu 

waktu satu tahun untuk memikirkan isi surat tersebut. Satu tahun kemudian, Perry 

kembali datang dengan tujuan menagih janji pemerintahan Tokugawa. 

Kedatangannya membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perjanjian antara 

Jepang dengan Amerika Serikat. 

Pada tahun 1867, ke-Shogunan Tokugawa runtuh. Kedaulatan pemerintahan 

dikembalikan ke Kaisar dalam Restorasi Meiji pada tahun 1886. Sadar akan 

ketinggalannya terhadap bangsa barat karena pelaksanaan politik Sakoku yang 

berlangsung kurang lebih 200 tah:n, pada awal pemerintahannya, Kaisar Meiji 

memerintahkan agar sebuah misi khusus dilaksanakan untuk memelajari bangsa 

barat. baik berupa sumber kekuasaan, sumber kekayaan, sistem politik, ekonomi, 

militer, maupun pendidikannya. Misi ini dipimpin olen lwakura Tomomi sebagai duta 
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besarnya dan beranggotakan 50 orang termasuk wakil--wakil dari pusat birokrasi 

Jepang serta pelajar-pelajar Jepang. 

Yang menjadi tolak ukur perkembangan pakaian barat di Jepang adalah pada 

tahun l 872, pemerintahan Meiji mengeluarkan keputusan tentang diperbolehkannya 

rakyat laki-laki biasa mengenakan pakaian gaya barat tersebut. Selain dalam bentuk 

seragam yang digunakan oleh pekerja militer, kantor pos, pegawai negeri. pakaian 

gaya barat juga diadopsi dalam bentu.. pakaian dalam,celana panjang, baju kaus, 

jaket, jas panjang darn perdek, mantel, topi dan sepatu serta sandal 

Sedangkan untuk pakaian barat wanita, perkembangannya sedikit lambat. 

Wanita--wanita Jepang baru diperbolehkan mengenakan pakaian barat setelah 

dikeluarkannya keputusan pemerintah pada tahun 1886. Pakaian barat vntuk wanita 

pada mulanya hanya dipakai oleh wanita-wanita dari golongan atas. Mereka mulai 

mengenakan pakaian barat pada saat pesta, baik itu pesta topeng. pesta dansa maupun 

pesta-pesta lainnya yang meniru barat. Selain itu. pakaian barat untuk wanita 

berkembang juga di lingkungan sekolah. Semula yang memakainya hanya para guru. 

Tetapi, lama--kelamaan pakaian gaya barat ini mulai digunakan oleh murid- murid 

sekolah. Tidak terlihat lagi wanita wanita Jepang yang menggunakan Hakam 

sebagai seragam mereka, baik untuk bekerja maupun untuk pergi ke sekolah. Mereka 

lebih memilih untuk mengenakan pakaian gaya barat untuk bekerja karena pakaian ini 

lebih praktis serta nyaman untuk dipakai saat bekerja dan memudahkan mereka untuk 

bergerak. Pada saat dirumah mereka kembali mengenakan pakaian tradisionaJ Jepang 

yang berupa Yukata. Selain dalam bentuk seragam untuk bekerja, pakaian barat untuk 
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wanita pun muncul dalam bentuk gaun untuk pesta seperti yang dikenakan oleh kaum 

wanita kelas atas. 

Berkembang pesatnya pakaian gaya barat ini membuat pakaian tradisional 

Jepang lenyap sedikit demi sedikit. Hal ini tentu meresahkan masyarakatnya sendiri. 

Mereka beraggapan bahwa pakaian tradisional Jepang harus dilestarikan. Untuk 

melestarikannya, mereka mencoba mengenakan pakaian barat yang dikombinasikan 

dengan pakaian tradisional Jepang. Selain itu, mereka juga mulai menyimpan dan 

menjaga Kimono yang mereka punya agar nantinya bisa diwariskan kepada anak cucu 

mereka. Hal ini juga didasari oleh rasa nasionalisme yang kuat yang telah tertanam 

didalam hati setiap individu melalui politik Sakoku. Mereka tidak ingin kehilangan 

sesuatu yang menjadi ciri khas dan kebanggaan mereka dimata dunia,yaitu Kimono 

Jepang yang terkenal di seluruh dunia karena keindahannya.. 

40 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ak ulturasi bud a ya 

bakufu 

camp breeches 

geta 

hakama 

haori 

kaikoku 

kimono 

kurofune 

me1 

GLOSSARI 

proses terjadinya penyatuan dua budaya yang 

berbeda 

pemerintahan feodal Jepang 

seragam tentara untuk berlatih perang 

sandal tradisional Jepang yang terbuat dari kayu 

pakaian tradisional Jepang yang dipakai oleh kaum 

lat-aki 

pakaian tradisional Jepang berbentuk rompi, 

biasanya digunakan untuk me!apisi kimono pada 

musim dingin 

politik membuka diri Jepang untuk bangsa asing 

pakaian tradisional Jepang yang bisa dipakai oleh 

laki-laki dan perempuan 

kapal perang berwama hitam yang digunakan oleh 

commodore Perry saat datang ke Jepang pada tahun 

1 8 5 4  

nama zaman dalam periode 1 8 6 8 - 1 9 1 2  yang berarti 

pencerahan 
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obi 

restorasi meiji 

Sakoku 

shizoku 

shogun 

westernisasi 

westerns style 

tubular sleeves 

yukata 

ikat pinggang tradisional J epang yang menjadi 

pelengkap dalam pemakaian kimono dan yukata 

penghapusan sistem pemerintahan Bakufu dan Han 

serta perbaikan-perbaikan dalam segi politik, 

ekonomi, dan sosial yang merupakan titik tolak 

pembentukan negara modem 

politik menutup diri dari bangsa asing yang 

dilakukan Jepang selama kurang lebih 200 

tatun(1639-1854) 

kelompok masyarakat samurai 

jenderal 

pembaratan, pengambil-alihan dan peniruan gaya 

barat 

baju gaya barat dengan lengan yang berbentuk 

p1pa 

pakaian tradisional Jepang yang merupakan bentuk 

informal dari kimono yang biasanya digunakan 

orang Jepang setelah mandi atau kimono musim 

panas 
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