
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sekaligus menjawab permasalahan sebagai berikut: 

Konsep upacara minum teh menurut Sen no Rikyu ada enam hal yaitu; 

I. Pengaruh agama Buddha yang menolak materi duniawi dan 

membuat Rikyu lebih menyukai mangkuk yang tidak mengkilap dan 

tidak berwarna, atau kayu yang masih kasar serta batu-batuan dan 

ranting-ranting yang bentuknya alami apa adanya dan tidak beraturan, 

karena lebih memberikan rasa estetika yang menyenangkan dan 

memberi kesadaran akan kebenaran spiritual daripada benda-benda 

buatan yang bentuknya sempuma. 

2. Wa yaitu keharmonisan antara penyelenggara upacara minum teh 

dengan tamunya; Kei yaitu rasa hormat yang lahir dari hati bukan 

hanya untuk sesama manusia tetapi juga untuk alam; Sei yaitu 

kemumian atau kebersihan yang mencerminkan keinginan untuk 

membersihkan jiwa spiritual maupun fisik; dan Jaku yaitu ketenangan 

atau keheningan untuk mengkhayati seni teh. 

3. Wabi yaitu kesederhanaan dimana Rikyu menganggap manusia harus 

menyadari kekurangannya, jangan berlebihan dalam 

menyelenggarakan upacara minum teh. 

4. Tujuh Prinsip yaitu; Buatlah semangkuk teh yang sedap ; aturlah 

arang sedemikian rupa sehingga dapat terus memanaskan air ; 

rangkailah bunga seperti di taman., suguhkanlah kesejukan musim 

panas dan kehangatan di musim dingin ; laksanakanlah semua sesuai 
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dengan waktu ; bersiap-siaplah akan hujan ; dan yang terakhir adalah 

berilah mereka dengan segala perhatian tulus yang dimiliki. 

5. Pintu Nijiri yaitu pintu masuk yang berukuran kurang lebih 66 cm 

agar para tamu melewati pintu ini dengan membungkukkan badan 

mereka untuk menghormati shuin dan tamu yang lainnya. 

6. Ichi-go ichi-e yaitu sebuah keyakinan bahwa menghargai setiap saat 

yang terjadi antar seseorang atau hargailah setiap pertemuan dengan 

orang lain, karena mungkin ha! itu tidak akan pemah terjadi lagi. 

Latar belakang adanya konsep Sen no Rikyu adalah karena Rikyu yang 

tidak suka pada kesombongan atau sesuatu yang berlebihan. Seni minum teh 

Rikyu yang dipengaruhi oleh agama Buddha percaya bahwa kecintaan terhadap 

kekayaan atau materi duniawi akan menghalangi pencapaian spiritual dan bahwa 

benda-benda alami lebih menimbulkan perasaan yang kuat secara spiritual 

daripada benda-benda yang dibuat sengaja dengan banyak hiasan serta teratur 

bentuknya. Menurut Rikyu, dalam jiwa wabi terkandung perasaan yang 

mencenninkan keinginan untuk mencari kepuasan dalam kemiskinan. 
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