
BABIV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai mempertahankan iman Katolik 

dari novel "Chinmoku" karya Endo Shusaku, baik dari segi pendekatan sastra 

maupun pendekatan agama Katolik, didapatkan beberapa kesimpulan. 

Dari pendekatan sastra, penulis menganalisis perwatakan, latar, alur, dan tema. 

Dalam novel ini, perwatakan dengan metode sudut pandang campuran. Dengan 

tokoh-tokoh yang dianalisis, yaitu Rodrigo, Ferreira, Kichijiro, Mokichi, dan lchizo. 

Mokichi dan lchizo adalah contoh dari warga Jepang yang sanggup mempertahankan 

keyakinannya hingga akhir hidupnya. Sedangkan Rodrigo, Ferreira, dan Kichijiro 

merupakan contoh orang yang tidak sanggup mempertahankan keyakinannya. Apa 

yang terjadi pada Rodrigo dan Ferreira sebagai seorang pastor mencoreng nama baik 

ordo tempat mereka bernaung. Meskipun apa yang mereka berdua lakukan hanya 

untuk menyelamatkan warga Jepang penganut agama Katolik dari ancaman hukuman 

mati dari pemerintah. 

Dari pendekatan agama Katolik, dapat dipelajari bahwa keberanian Mokichi, 

lchizo, dan beberapa warga Jepang penganut agama Katolik lain yang menjadi 

korban kekejaman Gubernur Inoue patut ditiru. Tetapi bukan dengan kematian 

seseorang membuktikan keyakinannya, bisa juga dengan perbuatan kasih yang 
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memang menjadi dasar dari ajaran agama Katolik itu sendiri. Martir yang sering 

disebut juga dengan pembaptisan darah atau lebih dikenal dengan martir merah, tidak 

lagi relevan dilakukan pada masa sekarang ini. Karena, selain dengan martir merah, 

ada pula martir putih yang dengan suka rela membaktikan hidupnya bagi Tuhan dan 

menyebarkan kasih-Nya melalui perbuatan-perbuatan nyata. Karena kata-kata tidak 

akan berarti jika tidak disertai dengan perbuatan. 

Namun, apa yang dilakukan oleh Ferreira dan Rodrigo bukanlah contoh dari 

martir putih, meskipun yang dilakukannya untuk menunjukkan cinta kasih seorang 

gembala kepada umatnya. Bagi seorang pastor yang sudah mengucapkan kaul 

kesetiaan pada keyakinannya, apapun ancarnan atau hukuman yang akan diterimanya 

ia harus tetap mempertahankan keyakinannya. Karena seorang pastor hendaknya 

memberikan contoh yang baik bagi umatnya. 

4.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

I .  Bagi para pecinta karya sastra yang ingin memahami dan mendalami 

ajaran agama Katolik dalam sebuah karya, sebaiknya berhati-hati dalam 

pemilihan topik yang akan diulas. Bicarakan pada ahli yang mendalami 

ajaran agama Katolik agar tidak melakukan kesalahan. 
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2. Bagi teman sesama mahasiswa yang ingin mengkaji ulang, hendaknya 

mencari informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan 

ajaran agama Katolik. 

3. Bagi orang yang menyukai sejarah, novel sejarah agama seperti Chinmoku 

ini dapat menambah wawasan. 
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SINOPSIS NOVEL 

Sebastian Rodrigo adalah pastor berkebangsaan Portugal yang bemiat datang 

ke Jepang bersama kedua orang temannya, Garrpe dan Juan de Santa Marta, untuk 

mencari gurunya yang dikabarkan telah mengingkari imannya di Jepang. Namun, 

selama perjalanan menuju Macao, Santa Marta terserang penyakit malaria sehingga 

tidak diijinkan untuk melanjutkan perjalanan. Supaya Rodrigo bisa masuk ke Jepang 

yang saat itu sedang menutup diri dari dunia luar, ia harus mencari seorang Jepang 

asli yang akan membantunya masuk. Di sanalah Rodrigo bertemu dengan Kichijiro 

yang ditemukan terapung di tengah taut oleh kapal Portugal. 

Setelah sekian lama tertahan di Macao, Rodrigo, Garrpe, dan Kichijiro 

memulai perjalanannya ke Jepang. Sesampainya di Jepang, mereka bersembunyi di 

sebuah desa bernama Tomogi di Nagasaki. Desa tersebut berisi orang-orang Katolik 

yang telah dibaptis sejak kecil dan tetap berusaha memelihara keyakinannya 

meskipun dilarang oleh pemerintah. Rodrigo begitu terkesan pada keteguhan iman 

orang Jepang tersebut. Sampai pada suatu hari magistrat (setingkat dengan hakim 

daerah) mencurigai penduduk desa Tomogi mempraktekkan agama Katolik yang 

dilarang oleh pemerintah. Pada kedatangannya yang pertama, mereka membawa 

Jiisama sebagai jaminan bahwa mereka tidak berbohong bahwa mereka penganut 

agama Katolik. Pada kali kedua, mereka meminta 3 orang dari desa tersebut untuk 

diinterogasi. Berangkatlah Mokichi, lchizo, dan Kichijiro untuk diinterogasi. Mereka 

diminta untuk menginjakfamie. Seperti yang diminta Rodrigo, ketiga orang tersebut 

menginjakkan kakinya di atas fumie. Namun tidak semudah itu orang dari pemerintah 

tersebut percaya. Mereka pun diminta untuk meludahi gambar wajah Bunda Maria. 

Kichijiro dapat dengan mudahnya melakukan hal itu, sedangkan Mokichi dan Ichizo 

tidak sanggup melakukannya. Maka Kichijiro dibebaskan dan Mokichi serta Ichizo 

dihukum gantung di tengah laut hingga wafat. 
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Setelah kejadian tersebut, Rodrigo dan Garrpe memutuskan untuk berpencar 

dan pergi meninggalkan desa Tomogi. Rodrigo bersembunyi di daerah pegunungan di 

daerah Goto, daerah yang pemah didatanginya untuk menyebarkan agama Katolik. 

Tetapi, yang ditemukannya hanyalah puing-puing bangunan, tidak ada satu orang pun 

di desa itu. Selama persembunyiannya di pegunungan, ia bertemu lagi dengan 

Kichijiro yang telah menghilang sejak Mokichi dan lchizo tewas. la menyerahkan 

Rodrigo pada pemerintah demi 300 keping perak yang ditawarkan pemerintah. 

Rodrigo dibawa dan dipenjarakan di luar kota Nagasaki sebelum akhimya bertemu 

dengan orang yang paling ia takuti di Jepang, Gubemur Chikugo, Inoue yang terkenal 

karena menciptakan hukuman yang disebut anazuri. 

Dengan tertangkapnya Rodrigo, Inoue membuat keyakinan Rodrigo semakin 

goyah dengan memperlihatkan warga Jepang penganut agama Katolik dibunuh satu 

persatu. Ia bahkan meminta Ferreira, guru Rodrigo semasa di seminari untuk 

membuatnya mengingkari keyakinannya. Ferreira mengatakan bahwa menyebarkan 

agama Katolik di Jepang sama dengan menanam tanaman di rawa-rawa. la juga 

mengatakan bahwa dengan mengingkari keyakinannya maka ia juga telah berbuat 

kasih. Karena menyelamatkan nyawa warga Jepang yang tak berdosa. Dengan 

kelelahan mental yang amat sangat, akhimya Rodrigo mengingkari keyakinannya 

dengan menginjakfumie. 
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RIWA Y AT HID UP PENGARANG 

Shusaku Endo (ii H (/) adalah pengarang Jepang abad ke-20 yang menulis 

dari perspektif yang unik sebagai orang Jepang dan sebagai orang Katolik. la 

dilahirkan di Tokyo pada 27 Maret 1923. Tak lama kemudian ia pindah dan menetap 

di Manchuria. Pada tahun 1933, orangtuanya bercerai dan Endo bersama ibunya 

pindah ke kampung halaman ibunya di Kobe. Pada saat itu ibunya menganut agama 

Katolik dan Endo dibaptis pada tahun 1935 dengan nama baptis Paul. Pada tahun 

1950, Endo mempelajari sastra Prancis di Universitas Lyon. 

Buku-bukunya mencerminkan banyak pengalamannya di masa kanak-kanak, 

termasuk stigma sebagai orang luar, pengalaman sebagai orang asing, kehidupan 

seorang pasien rumah sakit, dan pergumulan dengan tuberkulosis. Namun demikian, 

buku-bukunya terutama membahas jalinan moral kehidupan. Iman Katoliknya dapat 

dilihat pada tingkat tertentu dalam semua bukunya, dan seringkali merupakan ciri 

yang sentral dari karya-karyanya. Kebanyakan dari tokoh-tokohnya bergumul dengan 

dilema moral yang rumit, dan pilihan-pilihan mereka seringkali membawa hasil yang 

bercampur tragedi. Dalam hal ini karyanya seringkali dibandingkan dengan karya 

Graham Greene. Bahkan, Greene secara pribadi pernah menyebut Endo sebagai salah 

satu penulis terbaik di abad ke-20. 

Novel pertamanya, Shiroi Hito mendapatkan penghargaan Akutagawa pada 

tahun 1955. Novel Chinmoku mendapatkan penghargaan Tanizaki pada tahun 1966. 

Karya lain dari Shusaku Endo, yaitu Kiiroi Hito, Samurai, Scandal, dan lain-lain. 
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