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Bakufu Edo adalah pemerintahan diktator militer feodalisme di Jepang yang didirikan oleh 

Tokugawa Ieyasu dan secara turun temurun dipimpin oleh shogun keluarga Tokugawa. 

 

Bakufu Kamakura adalah pemerintahan militer oleh samurai yang didirikan oleh Minamoto no 

Yoritomo di Kamakura. Dalam periode historis Jepang, masa pemerintahan keshogunan 

Kamakura disebut Zaman Kamakura yang berlangsung sekitar 140 tahun. 

 

Bakufu Muromachi adalah pemerintahan yang berasal dari Ashigaka Yoshimitsu yang berhasil 

menghidupkan kembali pengaruh militernya sebagai wujud ketidaksetujuannya terhadap kaisar Go 

Daigo dan meredakan kemelut yang menyebabkan para samurai tidak puas atas kebijakan 

penguasa. 

 

Bushi adalah salah satu golongan penting dalam lapisan masyarakat pada masa Bakufu Edo. 

 

Chounan atau anak laki-laki pertama memiliki kedudukan yang tidak kalah pentingnya.  Chounan 

dianggap sebagai penerus nama keluarga dan kelak akan menjadi kachou di keluarganya. 

 
Diskriminasi adalah berasal dari bahasa Inggris “Discriminate” yang berarti membedakan.  

Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan 

karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang 

diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, jenis kelamin, ras, agama 

dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar 

dari tindakan diskriminasi. 

Fukoku Kyohei adalah slogan ini merupakan objektif terutama pemerintahan Meiji.  Fukoku 

Kyohei menggariskan pembentukan polisi-polisi jangka panjang untuk mengubah masyarakat 

Jepang untuk memajukan diri mereka supaya dapat sebanding dengan Barat.  Selain itu, Fukoku 

Kyohei merupakan semboyan yang dibuat pemerintah Jepang yang artinya Negara sejahtera, 

Negara kuat.  Semboyan ini dibuat untuk menyemangati masyarakat Jepang guna untuk pengusiran 

orang asing dari Jepang harus dengan cara Jepang mempunyai tingkat ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sama dengan bangsa Barat. 

 



 

 

Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai 

dan tingkah laku.  Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran 

antara perempuan dan laki-laki.  Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu 

tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis, melainkan dibedakan menurut 

kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. 

 

Ie Pada awalnya hanya berlaku di kalangan Bushi.  Ie dalam bahasa Jepang dapat mengandung 

dua arti, yakni rumah dan sistem keluarga.  Adalah sistem keluarga dalam masyarakat Jepang yang 

merupakan tempat berkumpul anggota keluarga serta tempat mereka melaksanakan kehidupan 

sosial mereka.  Dalam sistem Ie, seorang Ayah memegang peranan yang penting.  Sistem Ie yang 

dijalankan oleh wanita Jepang karena mereka memiliki anggapan bahwa pernikahan merupakan 

suatu keharusan untuk melanjutkan perekonomian dalam keluarganya, walaupun setelah menikah 

wanita Jepang sulit memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan keinginannya.  Sistem Ie 

ini dianggap tidak adil bagi kaum wanita.  Dalam sistem Ie, keluarga di Jepang terdiri dari anak, 

orang tua, kemenakan, paman, bibi, sepupu dan keluarga dari kedua belah pihak. 

 

Industri berasal dari bahasa Latin, yakni industria yang artinya buruh atau tenaga kerja.  Industri 

juga bisa diartikan sebagai semua bentuk kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang bersifat 

produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mendapatkan keuntungan dari barang 

produksi yang dihasilkan.  Atau merupakan bagian dari sebuah proses yang mengelola bahan 

mentah menjadi bahan baku atau bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menjadi suatu barang 

yang bernilai bagi masyarakat luas.  Industri bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk 

memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah yang besar. 

 

Kachou adalah sebutan bagi ayah dan suami sebagai pemimpin keluarga.  Kachou merupakan 

tokoh sentral dan mempunyai derajat tertinggi di antara semua anggota keluarga sehingga dia 

memiliki hak-hak istimewa, misalnya mendapat pembagian nasi paling pertama saat makan, duduk 

di posisi paling utama di meja makan, mandi di ofuro (bathtub ala Jepang) paling pertama. 

 

Kaku Kazoku adalah perubahan sistem keluarga di Jepang yang tadinya menggunakan sistem Ie 

menjadi Kaku Kazoku.  Kaku Kazoku sendiri keluarga di Jepang menjadi keluarga inti yang terdiri 



 

 

dari suami, istri dan anak-anak yang belum menikah.  Anakpun jumlahnya mulai dibatasi karena 

kesulitan perumahan dan keuangan. 

 

Konstribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu 

bersama-sama dengan orang lain atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.  Atau tidak 

terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti 

bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi dan segala macam bentuk bantuan yang 

kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai 

tujuan bersama. 

 

Kyouiku Mama artinya ibu pendidikan.  Maksudnya disini adalah banyak ibu-ibu Jepang yang 

mengurus anak-anaknya agar berhasil dalam sekolah mereka dikarenakan juga banyak ibu-ibu 

Jepang yang bekerja di rumah dibandingkan di luar rumah. 

Miai Kekkon adalah suatu pernikahan yang diawali dengan bantuan orang lain atau dalam bahasa 

Indonesianya mak comblang.  Biasanya mereka kenal setelah diperkenalkan oleh orang tua, 

saudara, teman atau jasa.  Rasa cinta biasa timbul setelah mereka diperkenalkan oleh mak 

comblang tersebut. 

 

Modern adalah sikap dan cara berpikir yang sejalan dengan kondisi (tuntutan) zaman.  Modern 

berhubungan dengan kata baru dan barat.  Kata modern juga berhubungan dengan hal-hal yang 

baru, tidak kuno dan memiliki teknologi tinggi.  Modern diartikan sebagai gejala yang relatif baru 

dalam sejarah umat manusia atau merupakan zaman yang coraknya mengikuti pengaruh-pengaruh 

Eropa Barat. 

 

Oyame ni ikeba, tanin ni hajimari yaitu peribahasa dalam bahasa Jepang yang artinya jika telah 

menjadi pengantin perempuan, maka itu adalah awal menjadi orang lain (bagi keluarga 

perempuan).  Dikatakan demikian, karena begitu seorang perempuan menikah, maka ia akan ikut 

ke dalam keluarga suaminya, sehingga hubungan dirinya dengan keluarganya sendiri bisa 

dikatakan terputus. 

 



 

 

Perang Dunia II Perang Dunia II secara resmi dimulai pada tanggal 1 September 1939 sampai 

tanggal 14 Agustus 1945.  Meskipun demikian ada yang berpendapat bahwa perang sebenarnya 

sudah dimulai lebih awal tepatnya pada tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki 

Manchuria.  Sampai saat ini merupakan perang terdahsyat yang pernah terjadi. 

 

Prinsip Hubungan Oyako yaitu prinsip yang dijunjung lebih tinggi daripada hubungan suami 

dan istri. 

 

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor 

produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.  Bagi 

perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.  

Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.  

Atau perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, 

persekutuan atau badan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau 

imbalan. 

 

Politik Sakoku adalah menutup Negara Jepang dari pengaruh Negara asing yang membuat 

beberapa Negara memaksa masuk ke Negara Jepang untuk kepentingan yang bermacam-macam 

seperti berdagang dan tempat singgah. 

 

Shogun adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal.  Dalam konteks sejarah Jepang, bila 

disebut pejabat shogun maka yang dimaksudkan adalah Sei-i Taishogun yang berarti panglima 

tertinggi pasukan ekspedisi melawan orang biadab (istilah “Taishogun” berarti panglima angkatan 

bersenjata). 

 

Shushin Koyo adalah kerja sama yang erat di antara perusahaan, hubungan baik dengan birokrasi 

pemerintahan dan jaminan karir seumur hidup serta jaminan kontrak kerja bagi buruh. 

 

Undang-Undang Meiji 1889 adalah undang-undang lama yang dibentuk oleh Jepang yang berisi 

tentang sistem keluarga di Jepang didasarkan pada sistem Ie, di mana kepala keluarga memiliki 

kekuasaan yang tertinggi dibanding anggota keluarganya, sedangkan untuk anggota keluarganya 



 

 

sendiri harus menaati segala aturan dan perintah yang dibentuk oleh kepala keluarga tersebut.  

Dalam sistem Ie kedudukan wanita sangat rendah dari para prianya baik dari segi pendidikan, 

pekerjaan dan pernikahan. Mereka tidak memiliki hak apapun. Tugas mereka hanya mengurus 

rumah tangga dan anak mereka. Tujuannya untuk mendukung suami.  Dalam undang-undang ini 

menjelaskan bahwa di Jepang kaum laki-laki dianggap menjadi raja karena kaum laki-laki yang 

memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem Ie.  

 

 

Undang-Undang Dasar Baru Jepang 1946 adalah undang-undang baru yang merubah Undang-

Undang Meiji sesuai dengan keinginan Amerika bertujuan untuk mensejahterakan hak-hak warga 

negara Jepang agar lebih diperhatikan dan dijamin. Kemudian, semenjak Undang-Undang Dasar 

Baru Jepang 1946 diberlakukan kedudukan wanita Jepang mengalami perubahan menjadi 

menguntungkan para wanita Jepang.  Yaitu, antara lain mendapatkan persamaan hak dengan kaum 

pria dan tidak akan ada diskriminasi lagi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial dikarenakan 

ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial ataupun asal keluarga.  Selain menghapus 

diskriminasi antara pria dan wanita di Jepang yang tadi menggunakan sistem Ie, berubah menjadi 

Kaku Kazoku. Hal inilah yang menyebabkan wanita Jepang banyak bekerja di luar rumah sebagai 

karyawan di perusahaan Jepang. 

 

Workaholic bisa diartikan sebagai “gila kerja” untuk para pekerja yang tidak keberatan bekerja 

lembur tanpa gaji tambahan.  Hal ini didorong oleh rasa tanggung jawab dan merupakan wujud 

kesetiaan serta komitmen mereka terhadap perusahaan. 

 


