
BAB IV 

KESIMPULAN 

Dari penelitian dan analisa skripsi ini penulis 

mendapatkan kesimpulan bahwa minarai adalah suatu 

tempat khusus di mana bagi mereka yang ingin menjadi 

seorang geisha baik atas dasar kemauan sendiri ataupun 

di latar belakangi oleh keadaan ekonomi keluarga dapat 

belajar kesenian tradisional Jepang di dalam minarai 

i n i .  Dibutuhkan banyak ketrampilan dan cukup memakan 

waktu untuk dapat menjadi seorang penghibur yang 

professional. 

Nama geisha mulai terdengar dan populer di 

kalangan masyarakat Jepang pada Jaman Edo yaitu pada 

tahun 1600 hingga 1 8 6 7 .  Pada saat itu geisha merupakan 

suatu profesi yang berhubungan dengan rumah-rumah 

bordil di Jepang. Banyak orang awam yang yang sering 

salah mengartikan siapa dan apa profesi geisha itu 

sebenarnya. 



Untuk dapat menjadi seorang geisha yang 

professional dan berdedikasi tinggi, seseorang calon 

geisha perlu menjalani semacarn pelatihan. Keahlian 

dalam bidang seni yang dimiliki oleh seorang geisha di 

peroleh dengan cara menjalani minarai. Istilah 

Minarai dalam adalah tempat belajar dimana seseorang 

yang tidak mempunyai la tar belakang seni,  namun ia 

memilih menjadi geisha sebagai pilihan hidupnya. Di 

tempat ini ia dapat memulai latihan-latihannya apabila 

ia telah di terima oleh pemilik o-chaya. Disebut 

dengan okami, okami inilah yang akan menjelaskan 

Selama masa 

yang 

I 

minarai berlangsung mereka 

segala peraturan 

berlangsung. 

ada dan selama pelatihan 

mempelajari bermacam-macam kebudayaan tradisonal 

Jepang, seperti menari, menyanyi, bercakap-cakap, 

bermain alat musik shamisen, merangkai bunga, sampai 

cara bagaimana ia harus berlutut dan berjalan dengan 

benar dan baik.  



Apabila ia telah diterirna di okiya dan berlatih 

di minarai untuk menjadi seorang geisha ia disebut 

dengan maiko. Maiko adalah adik dari geisha, rnengapa 

disebut demikian karena selama masa pelatihan maiko 

mempelajari langsung dari semua kegiatan yang 

dilakukan oleh senior mereka geisha. 

Seperti contoh dalam setiap pertemuan seorang 

geisha dengan pelanggannya, maiko akan turut serta 

menemani geisha. Training tersebut berlangsung 

sekitar 5 sampai 6 tahun, pada saat training ini 

mereka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Kemudian 

pada umur 13 sampai 14 tahun mereka diperbolehkan 

tampil dalam suatu perjamuan sebagai calon geisha. 

Para maiko tersebut baru dianggap matang untuk 

menjadi seorang geisha setelah berumur kurang lebih 18  

tahun .  

' 
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Geisha 

Geigi 

Geiko 

Ikebana 

Kimono 

Maiko 

Glosary 

Orang yang mempertunjukan seni 

tradisional Jepang. 

Istilah lain untuk menyebut 

geisha di Kyoto. 

Istilah lain untuk menyebut 

geisha didaerah Kyoto. 

Seni merangkai bunga. 

Pakaian tradisonal Jepang. 

Sebutan bagi calon geisha. 
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Minarai 

Ochaya 

Okasan 

I 

Belajar melalui suatu 

pengamatan, bentuk latihan kerja 

sebelum menjadi seorang geisha. 

Kedai teh.  

Sebutan bagi wanita pemilik 

okiya dan yang mengatur dalam 

rumah geisha. 

Okami Pemilik dari okiya. 

Okiya Rumah geisha (geisha h o u s e ) .  

Onna taiko mochi Penabuh drum wanita, 

Onna geisha Geisha wanita. 

Otoko geisha Geisha laki-laki. 
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Sansan Kudo 

Seniman 

Shamisen 

Shikomi 

Taiko mochi 

Yujo 

Upacara pengikatan tali 

persaudaraan. 

Orang mempertunjukkan atau yang 

melakukan seni.  

Alat musik petik tradisional 
I  

Jepang,yang terdiri dari 3 

senar. 

Geisha muda yang sedang belajar 

dengan cara membantu di suatu 

tempat minum seperti ochaya. 

Penabuh drum. 

Tuna susila.  
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LAMP IRAN 
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Gambar 1 Seorang geisha tampil bersama dengan 

seorang maiko pada saat mengunjungi 

Kyoto temple. 

1 
Http://www.geocities.com 
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Gambar 2 

±id 

Kimono dan sandal bakiak yang menjadi 

salah satu perlengkapan yang digunakan 

seorang geisha dan maiko pada saat 

tampil. 
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Gambar 3 Seorang geisha berrnain alat musik 

tradisonal Jepang yaitu shamisen. 

Http://marian.creighton.edu/-marianw/academics/english/japan/geisha/becom 

egeisha.html 
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Gambar 4 

? ±bid 

Maiko dan geisha tampil bersama 

lengkap dengan make upnya. 
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Gambar 5 
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Ochaya 
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Gambar 6 

Gambar 7 
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Okiya yang letaknya berdekatan dengan 

restoran-restoran yang lain .  

Seorang geisha yang akan tampil 

Lengkap dengan kimono dan make upnya. 
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