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BAB IV 

KESIMPULAN 

Pada akhir zaman Heian terjadi perselisihan di dalam istana antara 

kaisar yang memerintah dengan kaum bangsawan. Kaum bangsawan yang dalam 

hal ini adalah keluarga Fujiwara berusaha untuk mengambil alih kekuasaan 

dengan berbagai cara, diantaranya dengan menerapkan sistem sekkan seiji dan 

kampaku. Dengan berhasilnya menerapkan sistem tersebut, maka telah dimulai 

kekuasaan politik tertinggi yang dipegang oleh kaum bangsawan. 

Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakstabilan di dalam negara. 

Rakyat menilai bahwa kehidupannya semakin hari semakin sulit dan petani yang 

menggarap tanah dari para kaum bangsawan merasa tertekan karena pajak yang 

diwaj ibkan kepada petani terasa sangat memberatkan. Karena ha! terse but 

mengakibatkan terjadinya krisis sosial dengan banyaknya kerusuhan, penjarahan 

serta perampokan. Faktor-faktor ini nantinya akan mendorong terbentuknya kaum 

militer sebagai penguasa. 

Pihak oposisi yang melihat kondisi seperti ini sebagai momentum 

untuk menghancurkan keluarga Fujiwara. Kaisar Shirakawa bersama pihak 

oposisi berhasil menggulingkan kekuasaan keluarga Fujiwara. Kemudian terjadi 

pertikaian antara kaisar yang memerintah dari dalam istana dengan kaisar yang 

memerintah dari dalam kuil. Dari masing-masing kaisar didukung oleh 2 keluarga 

militer besar, yakni keluarga Minamoto dan keluarga Taira. Untuk selanjutnya 

terjadi perang kembali pada tahun 1 1 5 9  yang dinamakan perang Heiji, perang ini 
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pun dimenangkan oleh keluarga Taira. Keluarga Minamoto harus tersingkir dan 

menyusun kekuatan kembali sehingga sebagai puncaknya dalam perang Dan no 

Ura keluarga Minamoto menang. 

Tahun 1 192  Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai sei-i taishogun 

dan mendirikan pemerintahan militemya di Kamakura. Namun pada tahun 1199 

Minamoto no Yoritomo wafat dan digantikan oleh anaknya yang bemama 

Minamoto no Yoriie selanjutnya digantikan lagi dengan adiknya yang bemama 

Minamoto no Sanetomo. Sanetomo tidak berlangsung lama dalam memerintah 

dan digantikan keluarga H~j~ yang dikenal dengan pemerintahan shikken pada 

zaman Kamakura. 

Pada tahun 1274 bangsa Mongolia datang ke Jepang dengan tujuan 

untuk menguasai. Tetapi bangsa Mongolia harus kembali ke negaranya karena 

dalam pertempuran kapalnya harus dihancurkan oleh badai dan angin topan, orang 

Jepang menyebutnya dengan kamikaze. Tahun 1281 bangsa Mongolia kembali 

menyerang akan tetapi harus menelan kekalahan kembali. 

Setelah selesai berperang perekonomian Jepang harus terpuruk karena 

seluruh biaya telah dihabiskan untuk perang. Para samurai yang meminta imbalan 

dari pemerintah harus kecewa karena tidak dapat dipenuhi. Kejadian ini membuat 

luntumya rasa loyalitas terhadap pemerintah. Kaisar Godaigo bersama Ashikaga 

Takauji menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menggulingkan pemerintaban 

militer pada zaman Kamakura. Dan penyerangan yang dilakukan pasukan kaisar 

serta pasukan Ashikaga Takauji menandai berakhimya pemerintahan militer 

Kamakura. 
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Senjata pada zaman Kamakura 
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