
BAB IV 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah, pada 

awalnya, pembangunan jalan kereta api Jepang bertujuan untuk 

memperkuat sistem sentralisasi pemerintah yang berkuasa. Agar 

pemerintah dapat dengan mudah mengawasi jalannya pemerintahan 

disetiap daerah. Tetapi kini, kereta api menjadi salah satu alat transportasi 

utama di Jepang. Seiring dengan berkembangnya zaman, kereta api juga 

mengubah gaya hidup orang Jepang. 

Selain itu dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perubahan gaya 

hidup yang terjadi diantaranya adalah munculnya masyarakat komuter, 

yaitu orang yang pulang-pergi dari dan ke tempat bekerja. Sebelum ada 

transportasi kereta, biasanya para pekerja yang bekerja jauh dari rumah 

harus pagi-pagi sekali berangkat bekerja supaya tidak terlambat. Selain itu, 

ada juga yang menyewa tanah atau rumah di dekat tempat mereka 

bekerja agar lebih mudah dan cepat. Tetapi setelah ada transportasi 

kereta, kehidupan para pekerja di Jepang menjadi lebih mudah. Mereka 

tidak harus berangkat pagi-pagi atau menyewa rumah di dekat tempat 

mereka bekerja, karena dengan menggunakan transportasi kereta akan 

lebih cepat dan tidak akan terlambat sampai ke tempat tujuan. 

Transportasi kereta juga membuat kehidupan masyarakat Jepang 

menjadi lebih praktis dan sistematis. Mereka dapat pergi ke berbagai 
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tempat yang jauh tanpa harus memikirkan lamanya perjalanan dan 

dengan ongkos yang murah. Stasiun kereta di Jepang pun sangat menarik 

untuk dilihat. Beberapa stasiun mempunyai bermacam-macam toko 

omiyage, bento dan pakaian. Di stasiun-stasiun besar kereta bawah 

tanah juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan bawah tanah. Jadi para 

komuter atau pengguna jasa kereta bawah tanah dapat berbelanja atau 

hanya sekedar melihat-lihat saja disaat menunggu kedatangan kereta 

mereka. Mereka juga dapat membeli berbagai macam oleh-oleh dari 

berbagai kota di Jepang, jadi tidak perlu repot-repot harus membeli oleh 

oleh di kota asalnya. Dengan dibukanya jalur-jalur kereta antarkota, 

wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur kereta tersebut mengalami 

perkembangan sehingga berkembang daerah-daerah industri baru. 

Transportasi kereta juga membawa masalah sosial bagi kehidupan 

masyarakat Jepang, khususnya bagi para wanita Jepang. Wanita Jepang 

sering mengalami pelecehan seksual didalam kereta. Pelecehan tersebut 

berupa kasus laki-laki yang meraba-raba atau menggerayangi tubuh 

wanita. Selain pelecehan seksual, kereta juga sering disalahgunakan 

sebagai alat untuk bunuh diri. 

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kehidupan 

transportasi di Jepang. Untuk lebih memudahkan para pengguna alat 

transportasi kereta, baru-baru ini sedang dikembangkan pelayanan 

pembelian tiket dengan menggunakan hand phone (HP). Jadi para 

pengguna kereta tidak hanya dapat membeli tiket di loket-loket atau 
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mesin-mesin tiket yang terdapat di setiap stasiun kereta tetapi juga dapat 

membeli tiket dengan menggunakan hand phone (HP). 
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A 

ALWEG 

B 

bento 

bullet train 

C 

chikatetsu (b F$) 

commuter 

E 

ekiben 

K 

kotsu Jigoku 

GLOSARI 

: Sebuah perusahaan transportasi di Jerman 

yang dikenal sebagai pelopor monorel. 

: Nasi kotak 

: Kereta peluru super cepat 

: Kereta bawah tanah 

: Komuter atau orang yang bepergian ke suatu 

kota untuk bekerja dan kembali ketempat 

tinggalnya setiap hari. 

: Nasi kotak yang dijual di dalam kereta atau 

distasiun kereta. 

: Transportasi neraka 



L 

life style 

M 

maglev 

0 

omiyage 

oshiya-san 

s 

sankin kotai 

shinkansen (3k4#) 

suburb 

subway 

: Gaya hidup 

Levitasi magnet atau kereta yang 

mengambang di atas rel dengan menggunakan 

prinsip dasar magnet. 

: Oleh-oleh 

: Orang yang bertugas mendorong para 

penumpang kereta ke dalam kereta agar pintu 

kereta dapat tertutup selama jam sibuk. 

: Sistem yang mengharuskan istri dan anak 

Daimyo untuk tinggal di Edo, sementara para 

Daimyo tersebut setiap 1 tahun sekali harus 

pulang-pergi antara wilayahnya dan Edo. 

: Kereta super cepat 

: Daerah pinggiran kota 

: Kereta bawah tanah 



1 .  (a) 

LAMPIRAN 

STATION IN JAPAN 

TOKYO STATION 

Ket: Stasiun Tokyo adalah stasiun kereta api yang terletak di distrik perkantoran Marunouchi, Tokyo. 

Stasiun Tokyo merupakan titik awal dan titik akhir bagi kebanyakan shinkansen yang 

beroperasi di Jepang, dan juga merupakan stasiun penting untuk banyak jalur kereta api lokal 

dan kereta bawah tanah 

Sumber: www.google.com : 

http:/ /www raglanroa d. org/web b log/archieve/DSCO 1852%20copy. J PG 

(b) NARA STATION 

t 1 I 

Ket : Stasiun Nara adalah stasiun kereta yang terletak di Nara, Jepang. Stasiun ini dibangun pada 

tahun 1890 dan dioperasikan oleh JR West. 

Sumber wwwgoogle com: 

http_//www_Japaneselifestyle com au/travel/images/nara R_ N a r a  station JPG 



EKIBEN 

2. (a) 

Ekiben in Tokaido Shinkansen Gifu Station 

Sumber www google com : http //wwwuni uiuc edo/library/blog/blog-images/ekuben Jpg 

(b) 

Ekiben in Hiroshima Station, Tokyo 

Sumber : wwwgooqle com: http //JasonRumney net?Japan-food/Hiroshima-Ekiben JPG 

(c) 

Ekiben in Tokyo Station 

Sumber: www.google com : http l/en wikipedia org/wikilekiben 

Ket: 2 (a), (b), (c) Macam-macam ekiben dari berbagai daerah di Jepang. Ekiben adalah nasi kotak 

yang dijual di kereta atau di stasiun kereta. Ekiben pertama dijual di jalur Ueno-Utsunomiya 

pada tahun 1885 



STEAM LOCOMOTIVE 

3. (a) 

Ket : Gambar diatas adalah salah satu lokomotif uap yang tertua di Jepang. Lokomotif ini diimport 

dari Inggris pada tahun 1873 dan digunakan pada jalur kereta api yang menghubungkan antara 

Osaka-Kobe. 

Sumber : wwwgooqle com:  www_Japaneserailwayssociety com/Jrs/members/rbns/kayaly? Jpg 

(b) 

Ket : Lokomotif ini dibuat pada tahun 1923. Terdiri dari kepala kereta api, 2 kereta roda yang terbuat 

dari kayu dan bagasi barang. 

Sumber : www_gooqle com' www_Japaneseralwayssociety com/rs/members/rbns/kaya/yd pg 



DENSHA 

4. (a) 

MEITETSU DENSHA 

(b) 
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YAMANOTE DENSHA 

Ket : 3 (a) (b) Jenis-jenis densha yang ada di Jepang. Densha adalah kereta yang berada di atas 

tanah dan mempunyai kecepatan rata-rata 100 km/jam. 

Sumber: 3(a) (b) 

wwwgooqle com: http //typepad.com/photos/uncategorized/densha Jpg 



SHINKANSEN 

5. (a) 

NOZOMI 

Ket : Kereta Nozomi hanya berhenti pada stasiun besar saja. Kereta ini adalah kereta tercepat di 

jalur Tokaido Shinkansen. 

Sumber : wwwgooqle com: http //yamasa orq/acjs/images/discovery-shinkansen-600_pg 

(b) 

HIKARI RAILSTAR 

Ket: Kereta Hikari berhenti sedikit lebih sering dibandingkan kereta Nozomi. 

Sumber: www google com : http://denshaotaku365canalbloq.com/albums/My best rail shots Jpg 



SUBWAY I CHIKATETSU 

6. (a) 
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Subway in Kaigan Line 

(b) 

KOBE NEW SUBWAY 

Ket : 5 (a), (b) Jenis-jenis subway yang ada di Jepang. Subway adalah kereta yang berjalan di 

terowongan bawah tanah dan digunakan untuk transportasi cepat oleh masyarakat Jepang 

Subway dikenal juga sebagai 'Metro'. 

Sumber: 5 (a), (b) 

wwwgoogle com:  http//wwwurbanrail net/as/kobe/kobe-new-subway-train pg 



MONORAIL 

7. (a) 

TOKYO MONORAIL 

Sumber: www.qoogle c o m :  http://www.search com/reference/monorail 

(b) 

OSAKA MONORAIL 

$umber: www google.com : 

http //upload/wikimedia org/wikimedia/ja/8/82/0sakaMonoral1000series01 Jpg 

(c) 

NARA DREAMLAND MONORAIL 

Sumber : wwwgoggle com : http //wwwmonorails org/webpiy%202/Nara03_Jpg 

Ket: 6(a) ,  (b), (c) Berbagai jenis monorel di Jepang. Pada tahun 1957, Jepang membangun jalur 

monorel pentama di kebun binatang Ueno. 



MAGLEV 

8. (a) 

Sumber: wwwgoogle com : http://www.memagazine org/june06/features/maglev/39b Jpq 

(b) 

Sumber : www google com : http //wwwfys uio no/super/images/maqlev Jpg 

(c) 

Sumber wwwgoogle com: 

http//icnn net/cnn/2003WORLD/asppcf/east/12/03/Story-Japan Magley-afp Jpg 

Ket :  7 (a), (b), (c) Berbagai jenis maglev yang ada di Jepang. Maglev adalah singkatan dari 

Magnetic Levitation atau levitasi magnet. 
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Kat: Peta Shinkansen di Jepang 

Sumber www google com : 

http //content answer com/main/content/wp/en/thumb/9/92/300px shinkansenmap png 



10.  (a) 

JAPANESE RUSH HOURS 

Ket : Keadaan subway di Jepang, pada jam sibuk penumpang subway mencapai lebih dari 400% 

dari kapasitas normal. Biasanya beberapa jalur subway mempekerjakan oshiya-san yang 

bertugas untuk mendorong penumpang ke dalam subway yang penuh sesak agar pintunya 

dapat tertutup. 

Sumber: www_googlecom: http //cidc library cornelledu/dof/Japan/images/hiro/train Jpg 

(b) 

TICKET BY PHONE 

Ket Perkembangan teknologi yang baru-baru ini sedang dikembangkan di Jepang adalah 

pelayanan pembelian tiket dengan menggunakan handphone (HP). Caranya mudah sekali 

yaitu hanya dengan mendekatkan layer HP ke sebuah alat, seperti alat pendeteksi dan 

pembayaran tiket diambil melalui pulsa HP 

Sumber : wwwgoogle com: http /lasia cnet com/Reviews/blog/mobileoiisan/htm 


