
B A B V  

K E S I M P U L A N  

Setelah menganalisis isi ajaran ataupun faham dari salah satu tokoh 

pengembangan ajaran Konfusianisme yaitu Sugiura Shigetake (1882-1921), 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ajaran Konfusianisme berasal dari negara Cina yang masuk ke 

Jepang dibawa oleh para pedangan Cina. Ajaran ini mulai berkembang pesat 

pada jaman Tokugawa Ieyasu. Dimana pada masa itu pemerintahan 

Tokugawa melarang berkembangnya ajran agama Kristen yang memounyai 

ajaran yang bertolak belakang dengan sistem feodal yang sedang berlaku 

pada masa itu, ajaran Kristen menjelaskan semua manusia sama derajatnya, 

dan hal itu bertentangan dengan sistem feodal, yaitu Shinokosho. Ajaran 

Konfusianisme rnempunyai persamaan pandangan dengan sistem yang 

berlaku di Jepang sehingga dapat berkembang pesat dan dijadikan sebagai 

pedoman. 

Sugiura Shigetake berasal dari kelangan masyarakat bawah, yang 

selalu direndahkan dan diperlakukan semau-maunya oleh orang ningrat. 

Orang tua Sugiura Shigetake menginginkan anaknya agar menjadi orang 
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penting di pemerintahan dan mempunyai tingkat sosial yang tinggi untuk 

mengangkat derajat keluarga, sehinggal kedua orang tua Sugiura 

menyekolahkan anaknya ke sekolah Konfusianisme. Supaya kelak anaknya 

dapat menjadi pejabat pemerintahan yang bijak yang tidak menindas rakyat 

kecil. 

Pengamatan Sugiura Shigetake disekolah mengenai manusia, bahwa 

pada hakekatnya sama. Menurut pengamatannya ada manusia yang 

statusnya tinggi tetapi berkelakuan seperti binatang. Filosofinya tentang 

filosofi damai adalah bahwa segala sesuatu hal dapat diselesaikan dengan 

filosofi damai, yang tidak dengan melakukan kekerasan dalam 

menyelesaikan suatu masalah, walaupun terkadang kekerasan sebagai 

sarana penyelamat terakhir. 

Sugiura mengatakan tidak seorang pun dapat dipandang sebagai 

orang baik-baik atas dasar keturunan semata, tetapi merupakan masalah 

prilaku, watak, moral, dan tatakrama. Manusia tidak selalu mendapatkan apa 

yang diinginkannya, tetapi jika keadaan itu tidak terjadi seperti yag 

diharapkannya, maka mereka harus bisa menerima keadaan itu dengan 

ikhlas. 
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Dengan mempelajari Konfusianisme yang mengajarkan Tatakrama, 

Konsepi Jalan, Tuhan, dan Moral, yang bertujuan untuk mengatasi masalah 

masalah sosial yang ada serta persoalan-persoalan kehidupan untuk 

mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. 

Akhirnya, Konfusianisme seperti yang telah diwakilkan di Jepang, 

mengijinkan perluasan dengan analogi dari hubungan yang ideal rnenuju 

status sosial yang sebenarnya, dan ajaran Konfusianisme meluas sebagai 

sebuah ideologi yang resmi sejak saat itu. 
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KRONOLOGI 

1855 :  Sugiura Sahigetake lahir di Kata Zeze, Omi Jepang. 

1870 :  Be/ajar di Nanka Daigaku (Universitas Tokyo) 

1876 :  Pergi belajar ke lnggris. 

1877 : Belajar di Akademi Owens di Manchester, lnggris. 

1878 : Bekerja sebagai pengajar di Akademik Kimia Kerajaan, 
Frankland. 

1885 : Sugiura Shigetake kembali ke Jepang. 

1924 : Sugiura Shigetake meninggal dunia. 
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Bakufu 

Daimyo 

Dansonjoshi 

Joge 

Nippon 

Shinbun 

Shinokosho 

Shushitsu 

Yumei 

G L O S A R I  

:  Pemerintahan Militer 

: Tuan Tanah 

: Menjunjung tinggi laki-laki dan merendahkan 
derajat manusia 

: Sistem stratifikasi sosial yang berpegang pada 

dasar perbedaan alas bawah, tinggi rendah 

diberbagai aspek kehidupan 

: Nama lain negara Jepang 

: Koran 

: Shi = Bushi (Militer) 

No = Nomin (petani) 

Ko = Komin (tukang) 

Sho = Shomin (pedagang) 

: Suatu teori jiwa tentang pelatihan diri dengan 

cara melatih diri dari perubahan menjadi 

kemurniannya 

: Nama sekolah Konfusianisme dimana Sugiura untuk 

pertama kali bclajar tentang Konfuianismc. 
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