
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 

sebelumnya pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dalam rangkaian bunga aliran Ikenob~ menyimpan suatu makna. Bila 

dilihat sekilas dari wujudnya sebagai rangkaian bunga, mungkin yang terlihat 

hanyalah rangkaian bunga yang biasa dan sangat sederhana yang hanya terdiri 

dari dahan-dahan yang sedikit jumlahnya. Akan tetapi, bila seseorang dapat 

memperhatikan keindahan rangkaian bunga tersebut secara seksama, maka ia 

akan dapat memahami bahwa dibalik kesederhanaan rangkaian bunga tersebut 

terdapat makna yang sangat mendalam. 

Rangkaian bunga aliran lkenobo berbeda dengan rangkaian bunga 

aliran-aliran lain yang ada di Jepang, karena rangkaian bunga aliran Ikenobo 

sangatlah tradisional dan menggunakan tumbuhan asli yang hidup di alam 

Jepang, dan tidak dipengaruhi oleh negara Baral atau tidak menggunakan 

bunga-bunga dari Baral yang mulai masuk ke Jepang pada zaman Meiji. 

Dalam seni merangkai bunga ikebana aliran Ikenob~, yang ditekankan 

bukanlah semata-mata keindahan dari segi artistiknya saja, tetapi melalui 

rangkaian-rangkaiannya perangkai mencoba untuk menggambarkan wujud 

alam. Perangkai juga menggunakan kreativitas yang dimilikinya untuk 

mengkomunikasikan makna yang terkandung di dalam bunga kepada orang 

lain. 
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Dalam rangkaian bunga ikebana aliran Ikenob~, terdapat makna wabi 

yaitu kesederhanaan yang alami yang terdapat di dalam rangkaian bunga. 

Maksud dari kesederhanaan ini adalah dalam merangkai bunga, sebaiknya 

bunga dirangkai sebagaimana bentuk aslinya di alam dan untuk menemukan 

suatu makna dan keindahan di dalam bunga bukan berarti harus membawa 

bunga dalam jumlah banyak dan besar, akan tetapi hams ada suatu cara 

sehingga makna yang terkandung di dalam bunga tersebut dapat muncul. Jika 

sekuntum bunga ditempatkan dengan baik, maka bunga tersebut akan mampu 

menampakkan makna keindahan yang terkandung di dalamnya. Ketika kita 

memandang bunga yang sedang mekar, maka perasaan kita menjadi terharu 

karena keindahan dari bunga tersebut tidak akan berlangsung lama, melainkan 

hanya sementara saja. Makna yang terkandung dalam sekuntum bunga jika 

dikaitkan dengan keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya 

mencerminkan suatu hal yang juga akan dialami oleh semua makhluk hidup 

yaitu kehidupan dan kematian atau dua sisi yang sating bertentangan tetapi 

sating melengkapi. 

Rangkaian bunga ikebana aliran Ikenob~ menggunakan bentuk pola 

dasar yang menggambarkan alam, yang sesuai dengan makna wabi yaitu suatu 

keindahan yang sederhana yang terdapat di alam ini. Bentuk pola dasar itu 

terdiri dari tiga dahan utama yang merupakan pencerminan dari alam yaitu 

yang melambangkan ten atau langit, chi atau bumi dan jin atau manusia. 

Dengan penggambaran ketiga dahan utama tersebut terungkap bahwa antara 

langit, bumi dan manusia telah terjalin hubungan yang saling terkait. Orang 

Jepang cenderung mengutamakan harmoni dengan alam. Yang dimaksud 
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harmoni dengan alam adalah hubungan yang baik antara manusia dengan alam 

disekitamya, artinya segala perbuatan dan tingkah laku manusia diusahakan 

agar tidak bertentangan dengan alam, karena alam telah melimpahkan 

keindahannya kepada makhluk hidup. Makna spiritual yang terungkap dari 

tenchijin yaitu bahwa kehidupan manusia berawal dari bumi dan nantinya 

akan menuju ke langit. Makna wabi juga mengandung arti kesederhanaan 

yang alami yang dapat menciptakan rasa hangat, tenang dan damai di hati 

orang yang memandang bunga tersebut dan hal ini sesuai dengan selera orang 

Jepang yang memiliki konsep yang sederhana dan sangat menghargai 

kealamiahan. 
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C 

Chabana 

Cha'an/ ch'anna 

Chanoyu 

Chashitsu 

Chi 

Chigaidana 

Chohoji 

D 

Dhyana 

D6 / do zukuri 

Dotsuk 

DAFT AR ISTILAH 

: Bunga yang digunakan untuk chanoyu 

: lstilah zen yang digunakan di Cina 

: Upacara minum teh ala Jepang 

: Ruang tempat diselenggarakannya upacara 

minum teh 

: Bumi 

: Rak pajangan khusus yang dibuat khusus di 

dinding rumah orang Jepang 

: kuil Choh6 

: Bahasa sansekerta dari kata zen yang ada di 

India 

: Badan dari rangkaian yang terletak di bagian 

depan bawah dari rangkaian dan tepat berada di 

depan sh~shin 

: Vas berbentuk bulat seperti tabung tetapi agak 

pendek 
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G 

Genroku 

Gomizuno-o 

H 

Heian 

Hiake 

I 

lchijukiri 

Ikebana 

Ikenob~ 

Ikenob Senei 

: Masa pemerintahan sh~gun ke-5 Tsunayoshi 

(1680-1709), pada masa ini dilakukan 

pengendoran-pengendoran pengawasan terhadap 

daimy~ dan masa ini merupakan masa 

ketenangan dan kedamaian. 

: Kaisar yang merupakan pelindung ikebana dan 

selalu menyelenggarakan pertemuan tentang 

rikka di istana 

: Nama zaman pada saat pembaharuan politik 

yaitu perpindahan ibu kota dari Nara ke Ky~to 

: Dahan yang berfungsi sebagai penyeimbang 

yang terletak di bagian bawah rangkaian, 

panjangnya sama dengan uke tetapi letaknya 

berlawanan dengan uke 

: Vas bunga yang terbuat dari bambu dan 

bermulut satu 

: Seni merangkai bunga 

: Nama aliran yang tertua dalam ikebana 

: Ahli merangkai bunga ikebana aliran Ikenobo 
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Ikenob Senei Densho 

Ikenob~ Senk~ I 

Ikenob~ Senk~ II 

Ikenob~ Senn~ 

lnba 

lnja 

Isshu ike 

K 

Kabon 

Kakki 

Kamedome 

Kami 

: Catalan mengenai ikebana 

: Ahli merangkai bunga ikebana aliran lkenobo 

: Ahli merangkai bunga ikebana aliran lkenobo 

: Ahli merangkai bunga ikebana aliran lkenobo 

: Sisi negatif atau sisi buruk pada rangkaian 

: Orang-orang yang meninggalkan kehidupan 

ramai di kota-kota besar kemudian pergi ke 

gunung untuk menyembunyikan diri agar 

mendapatkan suasana ketenangan 

: Satu macam tanaman yang digunakan untuk 

dahan-dahan utama dalam gaya sh~ka 

tradisional 

: Tatakan untuk vas bunga dan dapat juga 

berfungsi sebagai alas bagi dahan-dahan bunga 

yang akan dirangkai 

: Wadah yang digunakan untuk merangkai 

bunga 

: Penahan yang berbentuk bulat dan berlubang 

lubang dengan bentuk seperti tempurung kura 

kura 

: Sebutan dewa dalam agama Shinto 
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Kusadome 

M 

Maeoki 

Mataki 

Mikoshi 

Murata Shuko 

Mujo I Mujokan 

N 

Nagashi 

Nanatsud~gu 

Naraimono nanakajo 

: Dahan yang terletak di bagian tepi rangkaian 

yang sangat dekat dengan batas permukaan air 

yang ada di bawah hikae, nagashi dan maeoki 

: Dahan yang diletakkan di bagian bawah depan 

dari rangkaian 

: Ka yu penahan yang berbentuk "y" yang 

sudutnya agak kecil 

: Dahan yang terletak pada celah diantara shin 

dan sh~shin 

: Disebut juga Murata J uko yang membuat suatu 

kesimpulan dan pengertian mengenai chanoyu 

: Pandangan ketidak kekalan duniawi 

: Dahan yang melambai dan titik perhatiannya 

ada pada bagian ujung yang ramping dan 

menggantung 

: Tujuh dahan utama dalam rangkaian bunga 

gaya rikka 

: Tujuh macam gaya rangkaian dari rikka 

tradisional 
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NihonShoki 

Nijgiri 

Nisshu ike 

0 

Okuden Sankajo 

Onin 

R 

Rikka 

Rokkakud~ 

: Suatu catatan yang memuat tentang sejarah dan 

silsilah Jepang. Dibuat pada tahun 720, zaman 

pemerintahan Shotoku Taishi 

: Vas bunga yang terbuat dari bambu dan 

bermulut dua 

: Dua macam tanaman yang digunakan untuk 

dahan-dahan utama dalam gaya sh~ka modern 

: Tiga macam gaya rangkaian dari rikka 

tradisional 

: Perang saudara antara pembesar tuan tanah 

yaitu keluarga Hosakawa melawan keluarga 

Yamana dan perselisihan antara pejabat Kanrei 

(yang bertugas mengawasi pemerintahan secara 

keseluruhan) dari keluarga Hatakeyama 

melawan keluarga Shiba 

: Gaya rangkaian bunga aliran Ikenob 

: Pondok kecil yang berbentuk segi enam 
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s 

Sanshu ike 

Senmu I Ono no Imoko 

Senn~kadensho 

Shin 

Shinto 

Shipp~ 

Shitakusa 

Sh~ka 

Shotoku Taishi 

Soe 

: Tiga macam tanaman yang digunakan untuk 

dahan-dahan utama dalam gaya sh~ka modern 

: Seseorang yang pertama kali memperkenalkan 

ikebana ke Jepang dan ia pendiri aliran Ikenobii 

: Catalan atau salinan pertama mengenai ikebana 

yang berhubungan dengan rikka 

: Dahan utama tertinggi dalam rangkaian bunga 

yang melambangkan ten 

: Kepercayaan pribumi Jepang dan menjadi 

agama yang bermula dari mitos-mitos dalam 

masyarakat Jepang yang mempercayai adanya 

kekuatan kami (Tuhan) 

: Penahan yang berbentuk dua bulatan yang 

bersambung dan mempunyai enam lubang kecil 

di bagian tepi dan satu buah lubang kecil di 

bagian tengah 

: Sejenis tumbuhan berbunga yang dapat terns 

hidup dalam empat musim 

: Gaya rangkaian bunga aliran Ikenobii 

: Nama pangeran yang berkuasa pada zaman 

Asuka 

: Dahan utama kedua setelah shin dalam 

rangkaian bunga yang melambangkanjin 
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Soerumono 

Sogetsu 

T 

Tatebana 

Tokonoma 

Tsurukubi 

u 

Uke 

Ushirogakoi 

Usubata 

w 

Wabi 

Wabicha 

: Wadah yang diletakkan di atas meja atau 

permukaan yang rata 

: Nama aliran dalam ikebana 

: Bunga tegak 

: Tempat duduk untuk meletakkan barang 

barang hasil karya seni 

: Vas yang terbuat dari bambu dan berbentuk 

seperti leher angsa 

: Dahan yang letaknya berlawanan dengan shin 

dan terletak pada sisi negatif 

: Dahan yang ditancapkan di bagian belakang 

bunga 

: Wadah yang bagian bibimya sangat tipis 

dibandingkan bagian badannya 

: Sifat sederhana dan kesederhanaan 

: Kesederhanaan teh 
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y 

Yo-ha 

Yorishiro 

z 

Zasshiki 

Zen 

: Sisi positif atau sisi baik pada rangkaian 

: Tempat bersemayamnya para dewa yang turun 

dari langit 

: Ruang duduk yang terdapat pada rumah-rumah 

bangsawan di zaman Muromachi 

: Salah satu aliran dalam agama Budha yang 

berkembang di Jepang 
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LAMPIRAN GAMBAR 

Jkebana Budaya Barat Eropa dan Modem: 

Rangkaian Bunga oleh Ohara 

Unsbin (Akhir Tahun I 900an) 

Moribana (tumpukan bunga 

bunga) rangkaian menggunakan 

hiasan sayuran hijau seperti 

kangkung atau bayam sebagai 

bahan utama. 

Rangkaian Bunga oleh Ohara 

Koon Gaya moribana susunan lyli 

dan anyelir. 

Rangkaian Bunga Gaya Bebas 

oleh Teshigahara Sofu. 

Rangkaian Bonga Gaya Bebas 

oleb Tsuji Kosbu. 

Rangkaian Bunga Gaya Bebas 

oleh Yamane Suido. Karya ini 

muncul di Works of Suido, 1940. 
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lkebana Sekarang: 

Gaya Bebas: Bunga Kamelia / 

Glass Vase, Sekolah Sogetsu, 

Mantan Kepala Sekolah 

Teshigahara Sofu. 

Gaya Bebas: Comelian Cherry/ 

Round Blue suiban, Sekolah 

Ohara, Kepala Sekolah Ohara 

Houn. 

Gaya Bebas: Bunga iris/ Yellow 

Container / Ryusei-ha, Kepala 

Sekolah Yoshimura Kasen. 

Gaya Rikka: Wintersweet, 

Japanese apricot (ume), cemara, 

bunga kamelia, bunga bakung, 

bunga serunai kecil, gelendong 

pohon, kotak kayu. Vas Senko 

Rikka /Ikenob~, Kepala Sekolah 

Ikenob~ Sen'ei. 
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Gaya Bebas: Tangkai padi, 

hydrangea, abu gunung, tomat, 

anemon Jepang / Tsunodarai 

(ember kayu dengan dua pasang 

tanduk), Sekolah Sogetsu, Akhir 

Teshigahara Kasumi. 

Gaya Bebas: Bittersweet, rose 

mallow dan vanda, es. Sekolah 

Sogetsu, Kepala Sekolah 

Teshigahara Hiroshi. 

Gaya Rikka: Lotus/ Rikka Vase/ 

Kuwahara Senkei, Mantan Kepala 

Sekolah Kuwahara Senkei. 

Gaya Seika: Kumpulan bunga ceri 

dan cemara / Novel Vase/ Saga 

goryu, Ketua Guru Tsuji Hakushu. 

53 



Gaya Seika (Shoka): ( Cherry 

Blossom) Kumpulan bunga ceri / 

Wadah barang tembikar dari Cina/ 

Seifu Enshu, Kepala Sekolah 

Ashida Ichiba. 

Gaya Seika: Kumpulan buah ceri / 

Rectangular bronze basin / Koryu 

Shohtohkai, Nyonya Ikeda Riei. 

Gaya Bebas: Bunga Ekaliptus dan 

Mawar / Glass Vase/ Koryu 

Shooh-kai, Kepala Sekolah Semba 

Riho. 

Gaya Seika untuk Festival 

Tanabata: Bambu, begonia 

evansiana dan tali berwarna / 

Wadah Perunggu / Shogetsudo 

Koryu, Kepala Sekolah Uematsu 

Masafusa. 
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Gaya Seika: Aspidistra/ Wadah 

Klasik Perunggu usubata l Sekolah 

Omuro, Kepala Sekolah Teshima 

Chitoshi. 

Gaya Seika: Larch Jepang, kerria, 

pakis, kubis sigung dan bahan 

kering / Dua wadah persegi 

pankang / Sekolah Ohara, Akhir 

Taira Koha. 

Gaya Bebas: Bakung, wadah logam 

yang dirancang oleh Ito Hosuke / 

Sekolah Ohara, Kudo Kazuhiko. 

Gaya Seika: Putih prem (aprikot 

Jepang) / Wadah tiga lapis bambu / 

Sekolah Misho, Kepala Sekolah 

Hihara Sekiho. 
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Gaya Bebas: Jepang iris, thistle dan 

deutzia / Bejana divemis emas 

dengan tutupnya / Sekolah Futaba, 

Kepala Sekolah Hiroguchi 

Gyokuka. 

I 
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Gaya Shoka (Seika): Bittersweet, 

cosmos and arrowroot/ Vas 

kerarnik biru I Sekolah Ikenob~, 

Noda Toho. 

Gaya Bebas: Maple diberi cat, 

clematis, lily yang mewah, keladi 

dan kawat berwama / vas di 

rancang berleher panjang / Sekolah 

Ishida, Ishida Shusui. 

Gaya Bebas: Daphne Lilac, ungu 

dan alstroemeria / Novel wadah 

keramik / Sekolah Misho, Hihara 

Toshiki. 
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