
BAB IV 

KESIMPULAN 

Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Tidak hanya 

maju dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam pendidikan dan memiliki 

tingkat kejahatan yang rendah. Meskipun begitu Jepang tetap saja 

memiliki kekurangan. Jepang dikenal memiliki tingkat bunuh diri yang 

tinggi, baik di kalangan pria maupun wanita. Bila dibandingkan dengan 

negara lain yang sama-sama memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, 

seperti Hungaria, perbedaan jumlah kasus bunuh diri di kalangan pria 

Jepang dan wanita Jepang tidak terlalu besar. 

Kelompok umur 20-an merupakan kalangan wanita Jepang yang 

memiliki tingkat bunuh diri yang cukup tinggi. Pada wanita Jepang 

kelompok umur 20-an penyebab bunuh diri terbanyak adalah karena 

masalah percintaan, baik yang belum menikah maupun yang sudah 

menikah. Masalah percintaan pada kelompok wanita belum menikah yang 

menyebabkan tindakan bunuh diri adalah cinta yang bertepuk sebelah 
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tangan, tidak mendapat izin menikah dari orang tua, kehamilan di luar 

nikah, dan memiliki hubungan dengan pria yang sudah beristri. 

Pada kelompok wanita sudah menikah, masalah percintaan yang 

menyebabkan tindakan bunuh diri adalah karena masalah kekerasan 

dalam rumah tangga, suami yang memiliki hubungan dengan wanita lain, 

dan perceraian. Selain itu, bagi wanita yang sudah menikah dan memiliki 

anak, mereka lebih memilih melakukan tindakan bunuh diri daripada 

meminta cerai dari suaminya ketika sang suami kedapatan memiliki 

hubungan dengan wanita lain. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari 

pekerjaan bagi wanita yang sudah memiliki anak. Melihat kesulitan yang 

akan didapatkannya usai bercerai, maka ia memutuskan lebih baik 

melakukan tindakan bunuh diri ketika sudah tidak kuat lagi menanggung 

penderitaan akibat perlakuan suaminya. Biasanya wanita yang memiliki 

anak akan mengikutsertakan anaknya dalam tindakan bunuh dirinya, 

karena ia tidak tega meninggalkan anaknya sendiri terlebih jika nantinya 

sang anak akan diasuh oleh kekasih suaminya. 

Pada wanita Jepang kelompok umur 30-an penyebab bunuh diri 

terbanyak adalah karena masalah penyakit atau cacat fisik, sama dengan 

yang terjadi pada kelompok umur diatas 50 tahun. Pada kelompok umur 

ini wanita yang memiliki penyakit keras memutuskan untuk mengakhiri 

hidupnya daripada harus menanggung penderitaan akibat penyakitnya. 

Begitu juga yang memiliki cacat fisik, daripada harus menanggung malu 

dengan keadaan dirinya ia lebih memilih untuk mati. 
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Jadi, bagi orang Jepang bunuh diri dapat dikatakan sebagai jalan 

keluar bagi masalahnya. Hal ini dikarenakan budaya malu yang mereka 

anut. Pertimbangan orang Jepang sebelum bertindak adalah apakah 

tindakannya itu akan membuatnya malu atau tidak, bukan dosa. Selain itu, 

bunuh diri juga dianggap sebagai wujud tanggung jawab kepada sesama, 

karena tanggung jawab orang Jepang sebagai konsekuensi atas semua 

tindakannya adalah kepada sesama manusia bukan kepada Tuhan. Jika 

orang Jepang merasa bersalah karena melakukan suatu kesalahan, maka 

ia melakukan tindakan bunuh diri sebagai wujud rasa tanggung jawabnya. 

Bunuh diri menjadi budaya Jepang karena sudah dilakukan sejak zaman 

feodal dan terdapat nilai-nilai yang mendukungnya, Bushido serta ajaran 

Zen, Shinto, dan Buddha. 
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GLOSARI 

1 .  Bushido (it ti) : "tata cara samurai". Suatu kode etik kaum samurai 

yang tumbuh sejak lahirnya samurai. 

2. Chugi-bara (&#) seppuku yang disebabkan oleh adanya rasa 

kesetiaan pada tuannya. 

3. Daimy~ ( % )  :  bangsawan atau tuan tanah feodal, yaitu keluarga 

samurai terutama pada zaman Edo yang memiliki wilayah (tanah 

feodal) yang sangat luas. 

4. Gi shinj~ (% ~P) :  shinj~ yang dilakukan dengan persetujuan 

bersama. 

5. Harakiri atau seppuku (gt) /LJM) : bunuh diri yang dilakukan kaum 

samurai pada zaman feodal dengan cara merobek perutnya. 

6. Ikka shinj~ ( '3 #) : bunuh diri yang dilakukan oleh setidaknya 

dua orang dalam satu keluarga, seperti suami-istri, ayah-anak, ibu 

anak. 

7. Jigai ( H d )  :  metode tradisional bunuh diri ritual bagi wanita yang 

dilakukan dengan cara memotong pembuluh darah leher. 

8. Joshi ( {#  )  :  bunuh diri yang dilakukan sepasang kekasih, baik 

heteroseksual maupun homoseksual. 

9. Junshi (%) : seppuku yang dilakukan untuk mengikuti tuannya yang 

sudah mati sebagai wujud kesetiaan. 



10.Keishikk~nin (] #k{j A) :  algojo atau pembantu harakiri yang siap 

memenggal \ehernya pada saat diperlukan. 

11.Kamikaze (#/#l):  "angin dewa". Penerbang-penerbang pesawat bunuh 

diri Jepang pada Perang Dunia II. 

12.Kanshi (# ) :  seppuku yang dilakukan untuk mencela perbuatan 

salah tuannya. 

13.Muri shinj~ (4 H! #) :  shinj~ yang dilakukan tanpa persetujuan 

bersama. 

14.Shinj~ (2P) : bunuh diri yang dilakukan oleh dua sejoli yang sedang 

bercinta. 

15.Tant~ ( #i  ) )  pisau berukuran 6-12 inchi yang digunakan untuk 

melakukan jigai. 


