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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab 3 ini, penulis akan menganalisis konsep On, Giri, dan Gimu dalam 

cerita rakyat Jepang Kintaro, Jihi no Kami Sama, dan Hekoki Onna. Dengan tujuan 

mengetahui pengertian konsep dalam ke-tiga cerita rakyat ini, analisisnya akan 

dilakukan berdasarkan kutipan-kutipan percakapan antar tokoh yang berbentuk non-

verbal maupun situasi yang tertulis melalui kegiatan-kegiatan dalam cerita yang 

tertulis tersebut. Konsep-konsep tersebut akan dianalisis dan disesuaikan dengan 

teori-teori yang sudah tercantum dalam bab 2 yang menjelaskan tentang konsep on, 

giri, dan gimu. 

 

3.1 Kintaro 

Dalam cerita ini Kintaro adalah seorang anak sekaligus keturunan dari 

seorang samurai yang tinggal bersama ibunya. Ibunya membawa lari Kintaro menuju 

gunung Ashihagara dikarenakan bersembunyi dari kejaran musuh. Ayahnya adalah 

seorang prajurit di Ibukota, akan tetapi tertangkap dan tebunuh dalam suatu 

pertempuran. Ibunya bermaksud untuk menjadikan Kintaro seperti suaminya. Kintaro 

dirawat dan dibesarkan oleh ibunya dengan memberikannya makanan berupa buah-

buahan, kacang-kacangan, dan buah berry yang baik untuk dikonsumsi. Ibunya tidak 

memperdulikan keadaannya yang dulunya adalah seorang wanita cantik yang 
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kemudian telah pudar. Ibunya juga tidak memperdulikan kondisi pakaiannya menjadi 

usang dan kotor yang tidak menjadikannya berputus asa demi membesarkan Kintaro. 

Kintaro tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan bersemangat. 

Kintaro sangat kuat sekali yang sehari-harinya berlatih sumo dengan para binatang di 

hutan. Kintaro  bermain sumo dengan melawan beruang, kintaro paling ahli diseluruh 

hutan. Bersaing kecepatan dengan rusa. Monyet mengajarinya memanjat pohon. 

Berteman dengan ikan koi yang mengajarkan berenang di sungai. Kintaro dengan 

semangatnya dalm bersaing dengan beberapa binatang, menjadikannya sangat 

populer di hutan. Ibunya setiap hari mendoakan Kintaro, agar kelak ia menjadi 

seorang samurai yang hebat. Beberapa waktu kemudian saat musim semi, Kintaro 

keluar untuk menjelajahi ke gunung sebelah dengan para binatang. Kintaro yang 

memikul kapak dipunggungnya berjalan dibelakangnya seekor beruang besar, 

kemudian diikuti sesudahnya rusa, babi hutan, anjing, rubah, kelinci, monyet, dan 

tikus.  

Pada saat mereka tiba di sebuah tebing yang dibawahnya terdapat sungai 

mengalir sangat deras. Kintaro berpesan kepada teman-temannya agar tidak 

menyeberangi sungai yang mengalir sangat deras itu. Kemudian Kintaro membuat 

sebuah jembatan dengan cara mendorongnya hingga tumbang. Sebelumnya pohon itu 

sudah di coba oleh sang beruang untuk menumbangkannya, tapi hanya daunnya saja 

yang bergerak. Mereka sangat gembira dengan tumbangnya pohon itu, akan tetapi 

tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara yang memuji Kintaro karena 

kekuatannya. Orang itu bernamanya Minamoto no Yorimitsu, ia adalah seorang 
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samurai yang beberapa pengawal berdiri mengikutnya. Kemudian Minamoto 

menawarkan pada Kintaro untuk menjadi pengikutnya yaitu menjadi seorang samurai 

yang hebat. Kintaro berpamitan pulang terlebih dahulu untuk meminta ijin kepada 

ibunya dengan maksud menjadi seorang samurai yang disegani seperti ayahnya dan 

Ibunya mengijinkannya. Ketika berpisah mereka terlihat sama-sama sangat sedih, 

namun air mata kebahagiaan mengalir dari mata ibunya. 

Kintaro berjanji pada ibunya bahwa tidak akan pernah melupakan kebaikan 

yang ia terima dan suatu saat akan kembali lagi menemui sang ibu. Beberapa tahun 

kemudian, Kintaro menjadi seorang samurai dengan sebutan Sakata no Kintoki. Dia 

menjadi salah satu dari empat pengikut setia tuannya yang dapat mengalahkan setan 

di gunung. Setelah itu, Kintaro mengajak dan membawa ibunya ke kota untuk tinggal 

bersama. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. 

 

3.1.1 Analisis Konsep On 

1. Shi no On dalam Narasi Baris ke 12-14 

熊も金太郎にはかないません。相撲のあとは森の中でかけっこです。鹿と競

争です。木登りは猿から教わりました。川では大きな鯉が友達です。鯉にま

たがると急流下りです。 
(Kuma mo kintarō ni hakanaimasen. Sumou no ato wa mori no naka de kakekkodesu. 
Shika to kyōsōdesu. Kinobori wa saru kara osowarimashita. Kawade wa ōkina koi ga 
tomodachidesu. Koi ni matagaru to kyūryū-kudaridesu.) 
 
Terjemahan: 
Beruangpun tak akan jadi masalah bagi kintaro, kintaro paling ahli diseluruh hutan. 
Bersaing kecepatan dengan rusa. Monyet mengajarinya memanjat pohon. Berteman 
dengan ikan koi yang mengajarkan berenang di sungai. 
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Analisis  

Narasi di atas menceritakan tentang Kintaro yang diajarkan oleh para binatang 

hutan. Seperti berlatih gulat sumo dengan beruang yang awalnya mereka belum 

berteman menjadi teman beruang saat dapat mengalahkan si beruang. Juga ketika 

bersaing kecepatan dengan rusa, diajari oleh monyet bagaimana memanjat pohon, 

diajari berenang bersama oleh ikan koi yang besar, sehingga Kintaro yang 

sebelumnya belum bisa apa-apa menjadikan ia bisa karena diajarkan oleh teman-

teman hewan yang membantunya untuk maju. Dalam Benedict (1982, hal.125) skema 

“shi no on adalah on yang diterima dari guru”. Karena Kintaro diajari oleh teman-

temannya di hutan. Meskipun dalam narasi cerita itu seekor binatang, tetapi 

memberikan contoh kepada kita seolah-olah sama seperti manusia. Yang 

mengharuskan Kintaro untuk membalas pemenuhan kebaikan ini suatu saat di 

kemudian hari. Pernyataan ini sesuai dengan Benedict (182, hal.109), “Orang juga 

mempunyai on khusus terhadap guru dan tuannya (nushi). Keduanya-duanya telah 

membantu dia untuk maju dan orang mengenakan on terhadap mereka, yang di masa 

depan mungkin mengharuskan orang tersebut untuk memenuhi permintaan mereka”. 

2. Oya no On dalam Narasi Baris ke 35-36 

金太郎は母上のところに帰るとこの話をしました。 

“私は父上のような立派な武士になりとうございます。” 

 
(Kintarō wa hahaue no tokoro ni ki ru toko no hanashi o shimashita. 
 “Watashi wa chichiue no yōna rippa na bushi  ni naritōgozaimasu.”) 
 
Terjemahan  
Kintaro pamit pulang untuk berbicara pada ibunya terlebih dahulu 
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“Aku bermaksud menjadi samurai yang disegani seperti ayah?” 
 
Analisis  
 

Dalam narasi di atas merupakan bentuk Oya no On yaitu On yang diterima 

terhadap orang tua. Kintaro merasa berhutang pada ayahnya karena ia bagian dari 

keluarga samurai sekaligus disegani. Ia ingin berbuat kebajikan sama seperti ayahnya. 

Dengan mengetahui ayahnya adalah seorang samurai, dia merasa berhutang kebaikan 

kepada almarhum ayahnya dengan melanjutkan perjuangan ayahnya. Dalam Benedict 

tentang on ini, “Rasa hutang seorang (on) bukan merupakan kebajikan, 

pembayarannya kembali itulah yang merupakan kebajikan” (1982, hal.121). Ini juga 

berarti rasa hutang Kintaro pada ayahnya masih belum bisa dikatakan kebajikan. Jadi, 

ia memutuskan untuk membayar kembali dengan melanjutkan perjuangan ayahnya 

yaitu menjadi samurai. Dalam hal ini, rasa berhutang haruslah selalu ada dan harus 

paling diutamakan sebelum kebajikan itu diwujudkan.  

Dalam narasi di atas juga merupakan bentuk on terhadap orang tua. Yang 

ditunjukkan Kintaro kepada ibunya, yaitu meminta izin terlebih dahulu karena ia dari 

kecil telah diasuh oleh ibunya. Kintaro tidak serta merta mau menerima ajakan dari 

orang yang menjadikannya pengikut sebagai samurai. Benedict (1982, hal.122) “di 

Jepang tentang rasa berhutang yang besar yang secara otomatis tertanam dalam setiap 

pria dan wanita yang lahir”. Ini juga berarti dalam masyarakat Jepang, anak-anak 

yang dilahirkan secara otomatis harus mempunyai pengetahuan tentang bagaimana 

rasa hutang itu yang ditunjukkan kepada orang tua mereka saat mereka besar. Kintaro 

yang merasa perjuangan ibunya dari kecil dalam membesarkannya menganggap 
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semua yang sebelum dilakukannya walaupun itu baik, haruslah meminta ijin kepada 

ibunya terlebih dahulu dengan kata lain tidak sembrono. Kintaro tidak berani 

melawan perintah ibu jika ibunya tidak mengijinkannya pergi dan menjadi samurai. 

3. Oya no On dalam Narasi Baris ke 40 
 

母上ありがとうございました。ご恩は決して忘れません。 
(Haha ue arigato gozaimashita. Go on wa ketsushita wasuremasen.) 
 
Terjemahan: 
Terimakasih ibu, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. 
 
Analisis  

Dari narasi di atas, Kintaro berterimakasih kepada ibunya yang telah 

memberikan kebaikan-kebaikan, serta telah mengasuh dan merawat dirinya dari lahir 

sampai dewasa. Dalam Benedict (1982, hal.108) “on sebagai utang anak-anak 

terhadap orang tuanya dan mereka berusaha mati-matian untuk menebusnya.” Ini juga 

berarti anak-anak haruslah patuh kepada orang tuanya dan berusaha keras untuk 

menebus kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Karena 

ketergantungan seorang anak terhadap orang tuanya menjadikan mereka tidak boleh 

begitu saja melupakan kebaikan yang diberikan orang tuanya. Kintaro bukanlah 

seorang anak yang mudah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh 

ibunya. Sebelum meningalkan ibunya Kintaro merasa kebaikan ibunya selama  ini 

belum bisa ia tebus dan pasti akan selalu diingat. Ketergantungan Kintaro terhadap 

ibunya tidak sebanding dengan apa yang ia peroleh dari pengalamannya. Sehingga 

saat ia sudah menjadi seorang anak yang luar biasa hebat, Kintaro hanya dapat 
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mengucapkan terimakasih karena perjuangan sang ibu dalam mengasuh dan 

merawatnya. 

4. Nushi no On dalam Narasi Baris ke 32-36 

“私は源頼光と申すものです。私の家来になりませんか。” 
“私は武士になれるのですか。” 
“あなたならきっとすばらしい武士になれるでしょう。” 

金太郎は母上のところに帰るとこの話をしました.  

 

(“Watashi wa Minamotonoyorimitsu to mousu monodesu. Watashi no kerai ni 
narimasen ka.” 
“Watashi wa bushi ni nareru nodesu ka.” 
 “Anatanara kitto subarashī bushi ni narerudeshou.” 
 Kintarō wa hahaue no tokoro ni kaeru toko no hanashi o shimashita.) 
 
Terjemahan: 
“Nama saya Minamoto no Yorimitsu. Maukah kamu jadi pengikutku?” 
“Apakah saya bisa menjadi seorang samurai?” 
“Bukankah nanti kalian pasti akan menjadi samurai yang hebat”  
Kintaro pamit pulang untuk berbicara pada ibunya terlebih dahulu. 
 
Jeda narasi selanjutnya dibuktikan dengan Kintaro mempunyai on terhadap tuannya. 

数年が過ぎ、金太郎は坂田金時という武士になりました。ご主人の忠実な四人

の家来に選ばれ、大江山に住む鬼も退治しました。 

(Suunen ga su gi, Kintarō wa Sakata Kintoki to iu bushi ni narimashita. Goshujin no 
chūjitsuna yonnin no kerai ni erabare, Ōeyama ni sumu oni mo taiji shimashita.) 

Terjemahan: 
Beberapa tahun kemudian, Kintaro menjadi seorang samurai dengan sebutan Sakata 
Kintoki. Dia menjadi salah satu dari empat pengikut setia tuannya yang mengalahkan 
setan di gunung. 
 
Analisis 
 

Dari narasi di atas, Kintaro oleh majikannya dianggap sebagai orang 

kepercayaan dan mampu menjalankan tugasnya sehingga ia diangkatnya sebagai 
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seorang samurai. Dalam hal ini adalah bentuk dari on yang diterima dari majikan atau 

tuan atau juga disebut nushi no on. Benedict (1982, hal.109) “Orang juga mempunyai 

on khusus terhadap guru dan tuannya (nushi). Keduanya-duanya (orang yang 

mengenakan on) telah membantu dia untuk maju dan orang mengenakan on terhadap 

mereka, yang dimasa depan mungkin mengharuskan orang tersebut untuk memenuhi 

permintaan mereka”. Ini juga berarti sebagai seorang majikan dan guru memberikan 

kepercayaan pada orang lain dan berharap untuk dapat membantunya dikemudian 

hari. Dikarenakan orang tersebut adalah telah dibantu dalam kemajuan dirinya. On 

yang diberikan oleh majikan pada Kintaro yaitu mengangkat dan memberinya nama 

dengan sebutan Sakata no Kintoki sebagai seorang samurai. Kintaro berkewajiban 

untuk membantu majikannya jika suatu saat majikannya memerlukan bantuannya.  

 

3.1.2 Analisis Konsep Giri  

1. Giri Terhadap Nama dalam Narasi Baris ke 4  

“この子を夫のような一人前の武士にしなければなりません。” 
(kono ko wo otto no youna ichininmae no bushi ni shinakereba narimasen.) 
 
Terjemahan:  
“Bagaimanapun juga aku harus menjadikan anakku sebagai samurai seperti 
suamiku.” Katanya dalam hati. 
 
Analisis 
 

Dari narasi di atas, bahwa sang ibu berharap kelak anaknya akan menjadi 

seorang samurai seperti suaminya. Reputasi keluarganya adalah samurai yang 

merupakan tingkatan sosial tinggi dimasyarakat pada saat itu. Juga reputasi seorang 
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keluarga samurai harus tetap dijaga dalam status sosial. Ini termasuk giri terhadap 

nama yang menurut Benedict (1989, hal.152) “Kewajiban-kewajiban itu adalah 

tindakan-tindakan yang tetap menjaga reputasi baik seseorang tanpa mendasarkannya 

pada suatu utang tertentu yang sebelumnya dipunyai orang itu terhadap orang lain”. 

Yang berarti juga menjaga reputasi keluarga agar tetap dipandang baik serta 

memberikan contoh pada masyarakat adalah bentuk dari giri terhadap nama. Sebagai 

seorang samurai dalam kedudukannya yang dihormati karena pengabdiannya pada 

masyarakat, sang ibu juga berusaha menjadikan Kintaro untuk meneruskan segala 

kebaikan sang suami berikan pada masyarakat. Orang yang baik harus berusaha untuk 

mengembalikan keseimbangan dunia Benedict (1989, hal.153), yang berarti juga 

berusaha untuk terus menjaga kebajikan-kebajikan dalam bermasyarakat demi 

keseimbangan dunia. Merupakan hal yang wajar bahwa suatu kebajikan yang 

seharusnya dilakukan manusia terhadap masyarakatnya dalam hidup ini. Terus 

menjaga hubungan harmonis serta saling bergantung satu sama lain merupakan suatu 

kebajikan yang manusiawi. 

2. Giri Terhadap Nama dalam Narasi Baris ke 6-8 

かつてはとても美しかった姿も今は色あせてしまいました。着物も汚くなり、

擦り切れていました。しかし必死に金太郎を育てました。 

 

(Katsute wa totemo utsukushikatta sugata mo ima wa iro asete shimaimashita. 
Kimono mo kitanakunari, surikirete imashita. Shikashi hisshi ni Kintaro wo 
sodatemashita.)   
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Terjemahan: 
Meskipun di masa lalu sang ibu sangat cantik, sekarang kecantikannya telah pudar. 
Walaupun pakaian indahnya menjadi kotor dan usang, tetapi ia tidak putus asa untuk 
merawat Kintaro. 
 
Analisis  

Dari narasi di atas adalah giri terhadap nama, yang ditunjukan oleh ibu 

Kintaro sebagai seorang wanita yang dulunya dapat dibilang berkecukupan dengan 

mengenakan pakaian indah dan kemudian menjadi kotor dan tidak layak untuk 

dikenakan sebagai seorang istri samurai. Sesuai dengan pernyataan Benedict (1982, 

hal.156) “giri terhadap nama juga mewajibkan seseorang untuk hidup sesuai dengan 

tempatnya dalam hidup ini. Kalau orang gagal dalam giri ini, ia tidak berhak untuk 

menghormati dirinya sendiri”. Dalam hal ini, sang ibu tetap memakainya untuk terus 

berjuang demi membesarkan dan merawat Kintaro tanpa memperdulikan apa yang 

dipakainya. Pernyataan ini diteruskan oleh Benedict bahwa pada zaman Tokugawa, 

ini berarti bahwa orang menerima sebagai bagian dari harga dirinya hukum-hukum 

kesederhanaan yang mendetail, yang praktis mengatur segala sesuatu yang 

dipakainya, yang dimilikinya atau yang dikenakannya (Benedict, 182, hal.156).  

3. Giri Terhadap Dunia dalam Narasi Baris ke 23-24 

がけに来ると下を激流が流れています。 

“流れが速くて川は渡れない。”と金太郎。 

(gake ni kuru to shita wogekiryuu ga nagarete imasu. 
“nagare ga hayakute kawa wa watarenai.” To Kintaro.)  
 
Terjemahan: 
Mereka datang ke sebuah tebing yang di bawahnya terdapat aliran air yang deras. 
“Jangan menyeberangi sungai yang sedang mengalir deras” kata Kintaro.  
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Analisis 

Dari narasi di atas, Kintaro ikut bertanggung jawab atas keselamatan teman-

temannya dengan menginstruksikan agar tidak menyeberangi sungai yang mengalir 

sangat deras. Ini termasuk giri terhadap dunia yang Benedict sebutkan sebagai (1982, 

hal.125) “kewajibannya terhadap orang-orang bukan keluarga karena on yang 

diterima dari mereka”. Dalam narasi ini tokoh Kintaro mempunyai ikatan dengan 

teman-temannya binatang yang merasa berhutang dengan apa yang telah diberikan 

berupa pelajaran yang menjadikan ia maju. Pembayaran kembali inilah yang 

dikatakan sebagai giri terhadap dunia, sehingga Kintaro merasa bagaimana sebaiknya 

yang harus dilakukan dan memberikan yang terbaik pada teman-temannya supaya 

jangan sampai salah mengambil jalan. 

 

3.1.3 Analisis Konsep Gimu 

1. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 5-6 
 
親子は洞窟の中にかくれ暮らしています。木の実や野イチゴなどを取ってき

ては金太郎に与えていました。 
(oyako wa doukutsu no naka ni kakure kurashite imasu. Ki no mi ya no ichigo nado 
wo totte kitewa Kintaro ni ataete imashita.) 
 
Terjemahan:  

Keduanya bersembunyi dan tinggal di dalam gua. Sang ibu mengumpulkan buah-
buahan, kacang-kacangan dan buah berri sebagai makanan yang baik untuk 
dikonsumsi. 
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Analisis  

Dalam narasi di atas sang ibu yang berjuang membesarkan anaknya dengan 

memberikan yang terbaik. Baik itu berupa makanan, tempat tinggal yang aman, dan 

juga tidak pernah lelah dalam merawat Kintaro. Karena sang ibu juga mendapati  

Kintaro yaitu seorang anak yang masih kecil, ibu bertanggung jawab atas anaknya 

yang belum mampu hidup sendiri. Dalam Benedict (1982, hal.130) “membesarkan 

dan mendidik anak-anak sendiri adalah gimu”. 

Benedict (1982, hal.129) “Gimu koo adalah orang yang membayar kembali 

hutang-hutang kepada nenek moyangnya dengan cara meneruskan kepada anak-

anaknya, asuhan yang telah diterimanya sendiri”. Ini juga berarti suatu tanggung 

jawab yang diletakkan pada sang ibu sebagai orang tua untuk meneruskan dalam 

mendidik dan mengasuh anaknya yaitu Kintaro. Hal ini seperti yang dilakukan orang 

tua kepada orang tuanya orang tua.  

2. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 44 

その後、京に母上を迎え幸せに暮らしました。 

(Sono ato, kyoo ni hahaue wo mukae shiawase ni kurashimashita.)  
 
Terjemahan:  
Setelah itu, dia mengajak ibunya ke kota dan hidup bahagia selamanya. 
 
Analisis  

Dari narasi di atas, menceritakan tentang konsep gimu koo, Kintaro mengajak 

ibunya untuk ikut dan tinggal bersama di kota adalah bentuk dari gimu koo. Benedict 

menyebutkan (1982, hal.125) “Kewajiban Gimu Koo adalah pembayaran On kepada 

orang tua sendiri, yaitu setiap orang Jepang telah menyadari telah menerima On dari 
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orang tuannya masing-masing”. Ini yang berarti segala macam kesulitan-kesulitan 

yang diberikan sang ibu demi membesarkan Kintaro sampai hidup mandiri. 

Kemudian Kintaro membalas kebaikan sang ibu dengan mengajak ke kota untuk 

tinggal bersama. Perjuangan dari seorang ibu dibalas oleh Kintaro dengan 

membahagiakan hidupnya untuk tinggal bersama lagi. 

3. Gimu Nimmu dalam Narasi Baris ke 42-43 

ご主人の忠実な四人の家来に選ばれ、大江山に住む鬼も退治しました。 
(go shujin no chuujitsu na yonnin no kerai ni erabare, ooeyama ni sumu oni mo taiji 
shimashita.) 
 
Terjemahan: 
Dia menjadi salah satu dari empat pengikut setia tuannya yang mengalahkan setan di 
gunung.  
 
Analisis  

Dari narasi di atas, Kintaro menjadi pengikut setia tuannya yang berhasil 

mengalahkan setan di gunung. Ini adalah bentuk kesetiannya pada tuannya yang 

disebut gimu nimmu sesuai dalam pernyataan Benedict (1982, hal.125) “Gimu nimmu 

adalah kewajiban terhadap pekerjaan seseorang”. Yang dimaksud disini adalah 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sampai tuntas. 

Mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu atau 

perseorangan. Perilaku Kintaro dalam narasi di atas yang menjadikannya merasa 

berkewajiban atau merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sampai 

tuntas untuk majikannya demi kepentingan umum. 
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3.2 Jihi no Kami Sama 

Dalam cerita rakyat ini menceritakan, dahulu kala di suatu tempat tinggallah 

seorang gadis yang baik hati. Orang tuanya meninggal dunia dan hidup dengan belas 

kasihan orang-orang desa. Suatu hari ia bertemu dengan pendeta di pinggir jalan. 

Gadis itu mendekati pendeta yang kondisinya lemah karena demam, kemudian 

menuntun pendeta itu sampai ke sebuah gubuk kecil dan merebahkannya di lantai. 

Gadis itu bermaksud memberikan pendeta itu semangkok bubur, akan tetapi dia tidak 

mempunyai beras. Gadis itu pergi ke tetangganya untuk meminta pertolongan supaya 

diberikan sedikit beras. Akan tetapi tetangganya itu sebelum memberikan beras ada 

syarat yang harus dipenuhi oleh gadis itu. Syaratnya, jika gadis itu harus 

menolongnya dalam membatu pada saat menanam padi. Kemudian gadis itu 

menyanggupi syarat itu dan menerima sedikit beras dari tetangganya. Gadis itu pergi 

ke tetangga lain, untuk meminta sedikit obat dari tetangganya. Akan tetapi 

tetangganya itu akan rela memberikan obat pada gadis itu, dengan syarat jika gadis 

itu menolongnya dalam membantu pada saat menanam padi. Kemudian gadis itu 

menyanggupi syarat itu dan menerima sedikit obat dari tetangganya itu. Selanjutnya 

gadis itu pergi ke tetangganya yang lain, untuk meminta miso, tahu, ikan, sayur, dan 

susu sapi. Akan tetapi jawaban dari tetangga-tengganya itu sama, yaitu akan 

memberikan yang gadis itu butuhkan tetapi dengan syarat membantu tetangganya 

pada saat menanam padi. Setelah mengitari 20 rumah, gadis itu merawat sang pendeta 

selama tiga hari tiga malam. Ketika sang pendeta sembuh dan akan melanjutkan 

perjalananya, dia diberikan sebuah patung budha kecil. Beberapa minggu setelahnya, 
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gadis itu datang ke para tetangganya untuk membantu menanam padi. Minggu-

minggu selanjutnya pun gadis itu membantu para tetangganya menanam padi. Hingga 

akhirnya dia telah datang membantu dua puluh orang tetangganya. Kemudian gadis 

itu berdoa dengan sungguh-sungguh pada patung budha yang ternyata itu patung 

Dewi Kannon. Pada saat yang sama, di atas gunung pendeta itu juga berdoa. Dan 

tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, Dewi Kannon muncul dari langit dengan 

sosok yang sangat cantik. Kemudian menghilang setelah menyampaikan pesan pada 

sang pendeta. Sang pendeta diperintahkan Dewi Kannon untuk membantu gadis itu 

dengan membawa 19 gadis desa. Akhirnya setelah berkeliling ke 19 rumah, pendeta 

itu berhasil mengumpulkan 19 gadis. Semua gadis itu tidak segan-segan 

menyanggupi permintaan sang pendeta. Semalam sebelum menanam padi, gadis itu 

duduk sambil barfikir di depan patung Dewi Kannon. Karena bekerja dengan 

bersungguh-sungguh, dia percaya kalau Dewi Kannon pasti akan membantunya. Hari 

berikutnya awan masih tetap gelap, tapi gadis itu tetap keluar sambil memakai jas 

hujan dan payung terbuat dari jerami (mino). Sang pendeta dan 19 gadis juga 

memakai jas hujan dan payung dari jerami telah tiba di desa. Mereka 19 gadis itu 

pergi ke setiap rumah untuk membantu menanam padi. Di tempat lain sang pendeta 

berdoa pada Dewi Kannon di rumah gadis yang telah membantunya. Hingga sore tiba, 

gadis itu pulang setelah menyelesaikan semuanya. Kemudian 19 para gadis beserta 

pendeta itu juga kembali. Hari berikutnya, 19 orang tetangganya mendatangi rumah 

gadis itu. Orang-orang desa membawakan berbagai macam barang sebagai tanda 

ucapan terimakasih. Namun gadis itu tidak tahu apa yang terjadi, kemudian gadis itu 
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melihat kearah patung Dewi Kannon. Gadis itu berlutut di depan patung Dewi 

Kannon kemudian tetangganya pun mengikuti dan berlutut dengan segenap hati 

sambil berdoa. Tiba-tiba ada salah satu tetangganya, meminta pertolongan lagi 

kepada gadis itu dengan satu permintaan, yaitu miminta gadis itu supaya menikah 

dengannya. Kemudian gadis itu tersenyum begitu pula Dewi Kannon di lain tempat. 

 

3.2.1 Analisis Konsep On 

1. On terhadap sesama dalam Narasi Baris ke 23-25 

お坊さんは元気になって旅立つとき、女の子に小さな仏像をあげました。 
“手厚い看病ありがとう。元気になりました。お礼のしるしとしてこの観音様

をあげましょう。” 
(oboo san wa genki ni natte tabidatsu toki, onna no ko ni chiisa na butsuzoo wo 
agemashita. 
“teatsui kanbyou arigato. Genki ni narimashita. Orei ni shirushi toshite kono Kannon 
Sama wo agemashita.”) 
 
Terjemahan: 
Ketika sang pendeta sudah sembuh dan melanjutkan perjalanannya, ia memberikan 
gadis itu sebuah patung budha kecil. 
“Terimakasih sudah merawatku dengan baik, aku sekarang sudah sembuh sebagai 
ucapan terimakasih, patung Dewi Kannon ini aku berikan untukmu.” 
 

Analisis 

Dari narasi di atas, sang pendeta berterimakasih pada gadis yang telah 

menolongnya. Sebagai ucapan terima kasih ia memberikan patung Dewi Kannon. 

Benedict (1982, hal.110) istilah On ini berarti memberi sesuatu kepada orang atau 

berbuat baik pada orang itu. Sang pendeta telah menerima On dikarenakan 

pertolongan dari gadis itu pada saat pendeta sedang sakit menjadikan pendeta merasa 
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berhutang budi atas kebaikan yang ia terima dari gadis itu, sehingga ia memberikan 

patung Dewi Kannon. Benedict juga menambahkan bahwa setiap campur tangan yang 

tidak resmi akan membuat si penerima bantuan mengenakan On (Benedict, 1982, 

hal.110).  

2. Koo On dalam Narasi Baris ke 39-41 

お坊さんは、ある村の家々を訪れて、娘さんにお願いしました。 
“娘さん、山の向こうの村の田植えを手伝ってくれないかい。” 
“お坊さんのお願いなら手伝うわ。” 
(oboo san wa, aru mura no ieie wo otozureta, musume san ni onegaishimashita. 
“musume san, yama no mukoo no mura no taue wo tetsudattekurenaikai?” 
“oboo san no onegai nara tetsudauwa”.) 
 
Terjemahan: 
Sang Pendeta, mengunjungi setiap rumah di desa dan mengajak anak gadis. 
“Wahai para anak gadis maukah kalian membantuku untuk menanam padi di 
gunung?” 
“Kalau Pendeta yang memohon, kami akan membantu” 
 

Analisis  

Dalam narasi di atas diceritakan sang pendeta mengajak para gadis desa 

sebanyak 19 orang untuk membantu menanam padi. Kemudian 19 dari gadis tadi 

menyetujui sang pendeta itu dikarenakan pendeta adalah orang yang dihormati dalam 

masyarakat di desa itu. Penulis berpendapat pendeta adalah orang yang paling tinggi 

dalam tatanan mayarakat yang harus dihormati sehingga 19 gadis itu tidak segan-

segan untuk menyetujui ajakan pendeta itu. Ini adalah bentuk dari on Kekaisaran atau 

on terhadap atasan tertinggi dalam lingkup kehidupan masyarakat. Sesuai pendapat  

Benedict “Dalam seluruh sejarah Jepang, orang yang paling utama diantara sesama 
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ini, pada siapa seorang berhutang, adalah atasan tertinggi dalam lingkup kehidupan 

seorang tadi” (Benedict, 1982, hal.107). 

 

3.2.2 Analisis Konsep Giri 

1. Giri Terhadap Dunia dalam Narasi 1 Baris ke 8-12 

女の子は隣の家からお米を少し分けてもらうことにしました。 

“すみません。お米を少し分けてください。” 

“いいよ、田植えのとき手伝ってね。” 

“わかったわ。ありがとう。” 
(onna no ko wa to nari no ie kara kome wo sukoshi wakete mo murau koto ni 
shimashita. 
“sumimasen, okome wo sukoshi wakete kudasai.” 
“ii yo, ta ue no toki tetsudatte ne.” 
“wakattawa, arigato.” ) 
 
Terjemahan: 
Gadis itu meminta sedikit beras dari tetangganya. 
“Permisi, bolehkah saya meminta sedikit beras?” 
“Boleh saja, asalkan bantulah saya saat menanam padi nanti” 
“Baiklah saya mengerti, terimakasih” 
 

Analisis  

Dari narasi di atas menceritakan, seorang gadis yang meminta pertolongan 

pada tetangganya supaya diberikan sedikit beras. Akan tetapi, tetangganya itu 

memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh gadis itu sebelum memberikan beras. 

Kemudian gadis itu menyanggupi syarat itu dengan menerima tawaran tetangganya. 

Ini disebut “giri terhadap dunia” sebagai bentuk pengembalian kebaikan terhadap giri 

yaitu gadis itu menerima tawaran dari tetangganya dengan menyanggupinya. Giri ini 

ada batasan waktu dalam pembayarannya yaitu pada saat menanam padi. Hal ini, 
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sesuai dengan pendapat Benedict (1982, hal.141) “Giri kepada dunia dapat 

digambarkan sebagai dipenuhinya hubungan-hubungan yang bersifat kontrak”. 

Adanya syarat yang diberikan tetangganya terhadap gadis itu merupakan bentuk 

kontrak yang harus dipenuhi ketika menanam padi nanti. Giri terhadap dunia ini juga 

ditunjukkan pada narasi selanjutnya. 

2. Giri Terhadap Dunia dalam Narasi  Baris ke 13-16 

 女の子は近所の家々を回って味噌や豆腐や魚や野菜や牛乳を分けてもらいま

した。 
“すみません。・・・を少し分けてください。” 
“いいよ、田植えのとき手伝ってね。” 
“わかったわ。ありがとう。” 
(Onna no ko wa kinjo no ieie o mawatte miso ya tōfu ya sakana ya yasai ya gyūnyū o 
wakete moraimashita.  
“Sumimasen. O sukoshi wakete kudasai.” 
“ii yo, ta ue no toki tetsudatte ne.” 
“wakattawa, arigato.”) 
 
Terjemahan : 
Gadis itu pergi dari satu rumah kerumah tetangga yang lainnya untuk meminta miso, 
tahu, ikan, sayur, dan susu sapi. 
“Permisi, bolehkah saya meminta sedikit....” 
“Boleh saja, asalkan bantu saya saat menanam padi nanti” 
“Baik saya mengerti, terimakasih” 
 
Analisis 

 Sebagai bentuk pengembalian kebaikan terhadap giri yaitu gadis itu menerima 

tawaran dari tetangganya dengan menyanggupinya. Giri ini ada batasan waktu dalam 

pembayarannya yaitu pada saat menanam padi. Hal ini, sesuai dengan pendapat 

Benedict (1982, hal. 141) “giri kepada dunia dapat digambarkan sebagai dipenuhinya 

hubungan-hubungan yang bersifat kontrak”. Adanya syarat yang diberikan 
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tetangganya terhadap gadis itu merupakan bentuk kontrak yang harus dipenuhi ketika 

menanam padi nanti. 

 

3.3.3 Analisis Konsep Gimu 

1. Gimu Nimmu  dalam Narasi Baris ke 26-30 

数週間後、隣の人がやってきました。 

“明日が田植えだ。頼むよ。” 

次から次へと近所の人がやってきました。 

“明日が田植えだ。頼むよ。” 

結局、二十人の村人がやってきました。 
(sushukango, tonari no hito ga yattekimashita. 
“ashita ga taue da. Tanomu yo.” 
Tsugi kara tsugie to kinjo no hito ga yatte kimashita. 
“ashita ga taue da. Tanomu yo.” 
Kekyaku, ni juu nin no murabito ga yatte kimashita.) 
 
Terjemahan: 
Beberapa minggu setelahnya, gadis itu datang ke tetangga-tetangganya untuk 
membantu menanam padi. 
“Besok menanam padi, mohon bantuannya ya?” 
Minggu-minggu selanjutnya pun gadis itu membantu tetangga-tetangganya. 
“Besok menanam padi, mohon bantuannya ya” 
Hingga akhirnya dia telah datang untuk membantu 20 orang tetangganya. 
 
Analisis  

Dari narasi di atas gadis itu memenuhi janjinya kepada para tetangganya 

setelah seminggu sebelumnya menolong pendeta. Dengan membantu para 

tetangganya pada saat menanam padi, gadis itu merasa kewalahan dengan memenuhi 

permintaan para tetangganya. Minggu-minggu berikutnya pun gadis itu terus 

membantu para tetangganya menanam padi. Benedict menyebutkan (1982, hal.141) 

“Gimu setidaknya adalah sekelompok kewajiban yang menjadi hutang seseorang 
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kepada lingkaran terdekatnya”. Ini juga termasuk dalam lingkaran gimu nimmu yang 

berarti kewajiban terhadap pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan semua apa yang harus dikerjakan. Akhirnya, gadis itu telah datang 

membantu 20 orang tetangganya dalam menanam padi.  

2. Gimu Nimmu dalam Narasi Baris ke 53-56 

女の子と十九人の娘さんたちはそれぞれの田んぼで一生懸命働きました。一

方、お坊さんは女の子の家で観音様にお祈りしていました。 
夕方、女の子はへとへとになって帰ってきました。そして、十九人の娘さん

とお坊さんは戻っていきました。 
(Onnanoko to jū kyū-ri no musume san tachi wa sorezore no tanbo de isshōkenmei 
hatarakimashita. Ippō, oterasan wa on'nanoko no ie de kan'onsama ni oinori shite 
imashita. Yūgata, on'nanoko wa hetoheto ni natte kaette kimashita. Soshite, jū kyū-ri 
no musume-san to oterasan wa modotte ikimashita.) 
 
Terjemahan: 
Gadis kecil itu dan 19 gadis lainnya bersungguh-sungguh bekerja menanam padi 
disana. Di tempat lain si pendeta berdoa pada Dewi Kannon di rumah gadis kecil itu. 
Hingga sore tiba, gadis itu pulang setelah menyelesaikan semuanya. Kemudian, 19 
gadis lainnya dan pendeta itu kembali. 
 
Analisis 

Dari narasi di atas menceritakan 19 gadis yang bersungguh-sungguh bekerja 

dalam menanam padi. Pendeta pergi ke tempat gadis kecil untuk berdoa pada patung 

Dewi Kannon. Kemudian hingga sore hari 19 gadis yang di minta pertolongan 

pendeta tadi menyelesaikan semua pekerjaannya dan setelah itu pulang begitupun 

juga pendeta. Dalam hal ini narasi di atas merupakan gimu nimmu yaitu kewajiban 

terhadap pekerjaan seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik 

(Benedict, 1982, hal.125). 
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3.3 Hekoki Onna 

Dalam sinopsis cerita rakyat ini menceritakan, dahulu kala tinggallah seorang 

gadis yang baik hati. Akan  tetapi ada satu kekurangan yang dimilikinya. Dia tidak 

bisa menahan kentut di depan orang lain. Dia juga memutuskan untuk tidak menikah. 

Akan tetapi pada suatu hari, anak kepala desa datang kerumah gadis itu untuk 

meminangnya. Orang tua gadis itu bahagia dan menerima lamaran tersebut. Ibunya 

sehari sebelum pernikahan, berpesan menyuruhnya untuk menjaga kondisi tubuh. 

Ibunya juga menyuruhnya jika apapun yang terjadi harus menahan kentutnya, jika 

kentut menyurunya untuk segera keluar dari rumah. Gadis itu kemudian menjadi 

seorang wanita yang selalu menjaga kesehatannya dan juga kesehatan gadis itu dijaga 

dengan baik oleh suami dan keluarga suaminya. Beberapa hari berlalu, dia bisa 

menahan kentut akan tetapi pada hari kelima dia kentut luar biasa pada saat makan. 

Sang suami kaget dengan bunyi aneh dari wanita itu. Sepontan seisi rumah juga 

merasa aneh dengan suara dari wanita itu, karena merasa malu wanita itu keluar dan 

pergi dari rumah. Dia teringat pada pesan ibunya kalau sama sekali tidak boleh kentut 

dan dia memutuskan kalau tidak akan kembali lagi ke rumah. Setelah dia berjalan 

kesana kemari tiba di sebuah air terjun tidak lama dia berhenti untuk duduk-duduk 

dan menangis dan akhirnya dia melompat ke air terjun. Suami yang mendengar berita 

tersebut pergi menuju ke air terjun itu. Suaminya merasa kasihan pada istrinya, dia 

menyesal dan merasa kehilangan kalau dengan ditinggalkan oleh istrinya dia tidak 

berarti apa-apa di dunia. Kemudian suaminya mengikuti istrinya itu melompat ke air 

terjun dan meninggal dunia. Orang tua dari suaminya juga menuju air terjun itu. 
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Merasa bersalah dan menyesal karena menertawakan istri anaknya. Orang tua dari 

suaminya yang sekaligus kepala desa itupun merasa tidak berarti apa-apa jika hidup 

tanpa anaknya. Kemudian melompat ke air terjun dan meninggal dunia. Orang tua 

perempuan itu pun juga menuju ke air terjun. Orang tuanya menyesal dan tidak 

berarti apa-apa jika hidup tanpa anaknya. Kemudian mengikuti anaknya dengan 

melompat ke air terjun dan meninggal dunia. Saudara suaminya dan saudara 

perempuan itupun juga pergi menuju ke air terjun. Karena tidak berarti apa-apa hidup 

di dunia jika tanpa saudaranya. Mereka mengikuti saudaranya dengan melompat ke 

air terjun dan meninggal dunia. Seluruh keluarga dan warga desa menuju ke air terjun 

tersebut. Warga desa merasa tidak berarti apa-apa jika tanpa kepala desa yang 

menganggap mereka hanya bisa mati. Kemudian seluruh warga desa melompat 

menuju ke air terjun dan meninggal dunia. Sampai akhirnya tidak ada satupun orang 

yang tinggal di dalam kampung itu. 

 

3.3.1 Analisis Konsep On 

Oya no On dalam Narasi Baris ke 16-17 

“お母さんから、おならをしてはならない、と言われていたのに。もう家には

帰れない。” 
(“okāsan kara, onara o shite wa naranai, to iwa rete itanoni. Mō ie ni wa kaerenai.”) 
 
Terjemahan: 
“Karena ibu sudah mengatakan sama sekali tidak boleh kentut, aku tidak akan pulang 
lagi”. 
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Analisis  

Dari narasi di atas menceritakan kepatuhan seoarang anak terhadap ibunya 

yang berpesan agar menahan kentut di depan orang lain. Dalam narasi ini kepatuhan 

seorang anak terhadap orang tuanya termasuk on terhadap orang tua atau oya on yaitu 

on yang diterima dari orang tua mereka. Sesuai pendapat Benedict on sebagai utang 

anak-anak terhadap orang tuanya dan mereka berusaha mati-matian untuk 

menebusnya. Karena itu, anak-anak haruslah berusaha keras untuk patuh (Benedict, 

1982, hal.108). 

3.3.2 Analisis Konsep Giri: 

1. Giri Terhadap Nama dalam Narasi Baris ke 11-12 

娘さんは、心やさしく働き者でしたので、夫からも夫の両親からもたいそう

大事にされました。 
(Musume-san wa, kokoro yasashiku hatarakimonodeshitanode, otto karamo otto no 
ryōshin kara mo taisō daiji ni saremashita.) 
 
Terjemahan: 
Kesehatan gadis itu dijaga dengan baik oleh suami dan keluarga suaminya. 
 
Analisis  

Dari narasi diatas menceritakan tanggung jawab seorang suami serta keluarga 

sebagai mertuanya untuk menjaga dan merawat baik isterinya adalah bentuk giri. 

Benedict (hal. 141) “giri mencakup kewajiban yang menjadi tanggungan keluarga 

mertuanya”. Tangung jawab ini harus dilaksanakan sebagai bagian yang utuh karena 

ikut membantu dalam meneruskan perjuangan keluarga.  

2. Giri Terhadap Nama dalam Narasi Baris ke 18-20 
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娘さんは、あちこちを歩き回ったあげく、山の滝のところにやってきました。

座り込んでしばらく泣き続けました。そして、ついには滝に身を投じて命を

落としてしまいました。 
(Musume-san wa, achikochi o arukimawatta ageku, yama no taki no tokoro ni 
yattekimashita. Suwarikonde shibaraku naki tsudzukemashita. Soshite, tsuini wa taki 
ni mi o tōjite inochi o otoshite shimaimashita.) 
 
Terjemahan: 
Setelah gadis itu berjalan kesana kemari tiba di sebuah air terjun tidak lama dia 
berhenti untuk duduk-duduk dan menangis dan akhirnya dia melompat ke air terjun.  
 
Analisis  

Dari narasi di atas menceritakan seorang gadis yang sedang sedih karena ia 

tidak dapat patuh terhadap apa yang orang tuanya pesankan dan juga tidak dapat 

menjaga nama baik di depan suaminnya dan keluarga suaminya. Menjaga nama baik 

adalah termasuk giri terhadap nama, penulis berpendapat bahwa untuk membersihkan 

nama baik yang dimiliki oleh gadis itu adalah dengan cara bunuh diri. 

3. Giri Terhadap Nama dalam Narasi Baris ke 21-23 

妻の死を聞いた夫も、妻が身を投げた滝の所にやってきました。 
“かわいそうなことをしてしまった。お前がいなくては生きていても仕方ない。

私もお前の所に行く。” 
夫も滝に飛びこみ、命を落としました。 
(Tsuma no shi o kiita otto mo, tsuma ga mi o nageta taki no tokoro ni yattekimashita. 
“Kawaisōna koto o shite shimatta. Omae ga inakute wa ikite ite mo shikatanai. 
Watashi mo omae no tokoro ni iku.” 
Otto mo taki ni tobikomi, inochi o otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Suami yang mendengar berita tersebut pergi menuju ke air terjun itu. 
“Aku sangat kasihan padamu, tanpamu hidupku tidak akan berarti, aku pun akan 
pergi menuju tempatmu”. 
Suaminya juga melompat ke air terjun dan meninggal dunia. 
 
Analisis  
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Dari narasi di atas menceritakan seorang suami yang mendengar kabar 

isterinya meninggal karena bunuh diri melompat ke air terjun. Sang suami itu merasa 

bersalah atas meninggalnya isterinya itu dikarenakan tidak dapat menjaga dengan 

baik isterinya. Sehingga ia membayar dengan membersihkan reputasinya sebagai 

seorang suami dengan melakukan bunuh diri ke air terjun. Ini termasuk giri terhadap 

nama. Giri terhadap nama ini juga ditunjukkan pada narsi berikutnya. 

4. Tsumetai Giri Narasi Baris ke 25-28 

若夫婦が身を投げた滝の所にやってきました。 
“かわいそうなことをしてしまった。嫁のことを笑った私たちが間違っていた。

お前がいなくては、生きていても仕方ない。私たちもお前の所へ行く。” 
長者とその妻も滝に飛びこみ、命を落としました。 
(Waka fūfu ga mi wo nageta taki no tokoro ni yattekimashita. “Kawaisōna koto wo 
shite shimatta. Yome no koto wo waratta watashitachi ga machigatte ita. Omae ga 
inakute wa, ikite ite mo shikatanai. Watashitachi mo omae no tokoro e iku.”  
Chōsha to sono tsuma mo taki ni tobikomi, inochi wo otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Orang tua dari suaminya juga menuju air terjun itu. 
“Aku sangat kasihan padamu, kami merasa bersalah karena telah menertawakan 
istrimu. Tanpamu hidupku tidak akan pernah berarti lagi”. 
Mertua yang sekaligus kepala desa itupun melompat ke air terjun dan meninggal 
dunia. 
 
Analisis 

Dari narasi di atas, termasuk giri terhadap nama di karenakan status seorang 

ayah yang sekaligus kepala desa menjadikannya merasa terbebani dengan adanya 

status yang berat untuk dipikul dan membuatnya malu menerima kenyataan atas 

kejadian dalam keluarganya, sehingga sang ayah tadi membersihkan nama itu dengan 

cara melakukan bunuh diri.  
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 Dalam narasi di atas juga dapat dikatakan sebagai tsumetai giri. Karena 

menurut Minamoto (dalam Masahiro, 1980, hal.99)  Tsumetai giri（冷たい義理）

adalah kewajiban yang dengan terpaksa harus dilaksanakan, walaupun sebenarnya ia 

tidak ingin melakukannya. Kewajiban ini dirasakan sebagai beban yang berat, 

membelenggu dan tidak mengizinkan seseorang untuk melakukan apa yang 

sebenarnya dinilai wajar. Seorang ayah yang merasakan beban yang dipukulnya 

sangat berat, sehingga bertindak secara ekstrim dan sudah sewajarnya dia melakukan 

bunuh diri. 

 

3.3.3 Analisis Konsep Gimu 

1. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 25-28 

若夫婦が身を投げた滝の所にやってきました。 

“かわいそうなことをしてしまった。嫁のことを笑った私たちが間違ってい

た。お前がいなくては、生きていても仕方ない。私たちもお前の所へ行

く。” 

長者とその妻も滝に飛びこみ、命を落としました。 
(Waka fūfu ga mi wo nageta taki no tokoro ni yattekimashita. “Kawaisōna koto wo 
shite shimatta. Yome no koto wo waratta watashitachi ga machigatte ita. Omae ga 
inakute wa, ikite ite mo shikatanai. Watashitachi mo omae no tokoro e iku.”  
Chōsha to sono tsuma mo taki ni tobikomi, inochi wo otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Orang tua dari suaminya juga menuju air terjun itu. 
“Aku sangat kasihan padamu, kami merasa bersalah karena telah menertawakan 
istrimu. Tanpamu hidupku tidak akan pernah berarti lagi”. 
Mertua yang sekaligus kepala desa itupun melompat ke air terjun dan meninggal 
dunia. 
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Analisis  

Dari narasi di atas menceritakan orang tua suaminya merasa bersalah karena 

menertawakan menantunya. Orang tuanya mengatakan hidupnya tidak akan pernah 

berarti lagi jika tanpa seorang anak laki-lakinya. Kemudian, orang tuanya tadi 

mengakhiri hidupnya dengan melompat ke air terjun. Dengan kata lain, ini termasuk 

dalam gimu koo menurut  Benedict (1996, hal.123) bahwa gimu ada untuk menjaga 

dan mendidik anak sendiri. Meskipun tidak ada pernyataan yang menjabarkan 

kewajiban orang tua terhadap anaknya, tetapi semua kewajiban tersebut terutup oleh 

koo yang memang tertuju untuk orang tua. Dalam hal ini, seorang ayah yang tidak 

dapat menjaga putranya dalam hal menjaga perasaan anaknya sehingga sang ayah 

membayarnya dengan melakukan bunuh diri. 

2. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 29-30 

娘さんの両親も滝に飛び込み、命を落としました。 
(Musume-san no ryōshin mo taki ni tobikomi, inochi o otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Kemudian orang tua dari perempuan itupun juga melompat ke air terjun dan 
meninggal dunia. 
 
Analisis 

Dari narasi di atas merupakan gimu koo yaitu menurut Benedict (1996, 

hal.123) bahwa gimu ada untuk menjaga dan mendidik anak sendiri. Dalam hal ini, 

sebagai orang tua dari perempuan itu menjaga dan mendidik secara baik akan tetapi 

tanggung jawab sebagai seorang ibu dirasa gagal. Kemudian sang ibu itu merasa 

bersalah sehingga melakukan bunuh diri. 
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3. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 30-31 

夫の親戚も、娘さんの親戚も次から次へと滝に飛び込み、命を落としました。 
(Otto no shinseki mo, musume-san no shinseki mo tsugi kara tsugi e to taki ni 
tobikomi, inochi wo otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Saudara suaminya dan saudara perempuaan itupun pergi melompat ke air terjun dan 
meninggal dunia. 
 
Analisis 

Dari narasi di atas menceritakan bahwa saudara-saudaranya ikut bertanggung 

jawab atas saudara yang lain dalam menjaga setiap hubungan yang mngikat. Gimu 

menurut Benedict (1996, hal.134) adalah suatu bentuk kewajiban atau tugas kepada 

lingkungan keluarga terdekat, kepada penguasa yang menjadi simbol negerinya yang 

telah mengikat kesetiaannya semenjak seseorang itu lahir dalam lingkungan keluarga 

dan bangsanya. Gimu ini harus dibayarkan karena adanya ikatan-ikatan yang kuat 

semenjak dilahirkan, yang ditekankan dalam hal ini adalah gimu terhadap keluarga 

kandung. Dalam hal ini, seorang saudara yang dari kecil saling berhubungan ikut 

dalam andil menjaga hubungan yang baik dalam artian kewajiban untuk saling 

melindungi dan menjaga apabila ada suatu kesulitan ataupun masalah. Ketika sebagai 

saudara tidak dapat menjaga saudara yang lain, orang Jepang menganggap 

ketidaksanggupan dalam menjaga keluarga terdekatnya hanya dengan melakukan 

bunuh diri sebagai salah satu tindakan yang setimpal untuk saudara yang melakukan 

bunuh diri tadi. Dalam narasi di atas juga dikatakan sebagai gimu koo, karena gimu 
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koo ini memiliki 5 unsur yaitu hubungan antara orangtua-anak, majikan-bawahan, 

suami istri, kakak-adik dan teman dengan teman (Bellah, 1992, hal.249). 

4. Gimu Chu dalam Narasi Baris ke 32-33 

“長者さんがいなければ、生きていても仕方ない。死ぬしかない。 ” 
長者と、長者の家族、親戚の死を聞いて、村の人々も滝の所に行き、次から

次へと身を投げ、命を落としました。 
(“Chōsha-san ga inakereba, ikite ite mo shikatanai. Shinu shika nai.”  
Chōsha to, chōsha no kazoku, shinseki no shi o kiite, mura no hitobito mo taki no 
tokoro ni iki, tsugi kara tsugi e to mi wo nage, inochi wo otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
“Seandainya tanpa adanya kepala desa hidup tidak akan berarti, hanya bisa mati”. 
Seluruh keluarga dan warga desa menuju ke air terjun tersebut dan melompat dan 
akhirnya meninggal dunia. 
 
Analisis 

Dari narasi di atas menceritakan keadaan warga desa yang tanpa pemimpin 

dikerenakan kesalahan warga desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka 

terhadap pemimpin. gimu chu adalah gimu terhadap pemimpin yang dilakukan 

masyarakat untuk menanggung beban kepada pemimpin di daerah itu. Sesuai dengan 

pernyataan Benedict (1982, hal.133), konsep Chu adalah pemimpin sekuler, yaitu 

shogun. Kesetiaan pada shogun sering bertentangan dengan kesetiaan bushi kepada 

tuan. 

5. Gimu Koo dalam Narasi Baris ke 21-23 

妻の死を聞いた夫も、妻が身を投げた滝の所にやってきました。 
“かわいそうなことをしてしまった。お前がいなくては生きていても仕方ない。

私もお前の所に行く。” 
夫も滝に飛びこみ、命を落としました。 
(Tsuma no shi wo kiita otto mo, tsuma ga mi wo nageta taki no tokoro ni 
yattekimashita.  
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“Kawaisōna koto wo shite shimatta. Omae ga inakute wa ikite ite mo shikatanai. 
Watashi mo omae no tokoro ni iku.”  
Otto mo taki ni tobikomi, inochi wo otoshimashita.) 
 
Terjemahan: 
Suami yang mendengar berita tersebut pergi menuju ke air terjun itu. 
“Aku sangat kasihan padamu, tanpamu hidupku tidak akan berarti, aku pun akan 
pergi menuju tempatmu”. 
Suaminya juga melompat ke air terjun dan meninggal dunia. 
 
Analisis  

Dari narasi di atas termasuk gimu koo, karena dalam narasi menceritakan 

hubungan  suami istri sebagai bukti kesetiaaan suami pada istrinya. Menurut Bellah, 

gimu koo ini memiliki 5 unsur yaitu hubungan antara orangtua-anak, majikan-

bawahan, suami istri, kakak-adik dan teman dengan teman (Bellah, 1992, hal.249).  

Dengan melakukan bunuh diri inilah yang dirasa pantas bagi suami tadi untuk 

membuktikan sebagai kesetiaanya dalam hubungan suami istri. 
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Tabel Konsep Moral Dalam Cerita Rakyat Jepang  

CERITA 
RAKYAT 

KONSEP ON KONSEP GIRI KONSEP GIMU 

KINTARO 1.  (shi no on)  
Kintaro menerima 
pengajaran dari 
teman-temannya 
dihutan. 

2. (oya no on)  
     Kintaro berhutang 

pada ayahnya yang 
dulunya seorang 
samurai. 

3. (oya no on)      
     Kintaro 

berterimakasih atas 
kebaikan-kebaikan 
ibunya. 

4. (nushi no on)   
     Kintaro oleh 

majikannya dianggap 
sebagai orang 
kepercayaan sekaligus 
diangkat sebagai 
samurai. 

1. (giri terhadap nama)  
     Sang ibu berusaha 

menjadikan Kintaro 
untuk meneruskan 
segala kebaikan sang 
suami berikan pada 
masyarakat. 

2. (giri terhadap nama)  
     Sang ibu tetap 

memakainya untuk 
terus berjuang demi 
membesarkan dan 
merawat Kintaro tanpa 
memperdulikan apa 
yang dipakainya. 

3. (giri terhadap dunia) 
kintaro memberikan 
yang terbaik pada 
teman-temannya supaya 
jangan sampai salah 
mengambil jalan. 

1. (gimu koo)  
    Sang Ibu membayar 

hutang kepada nenek 
moyangnya dengan 
bertanggung jawab atas 
anaknya yang belum 
mampu hidup sendiri.  

2. (gimu koo)  
    Kintaro mengajak ibunya 

ke kota untuk tinggal 
bersama. 

3. (gimu nimmu)  
    Kintaro menjadi pengikut 

setia tuannya yang 
berhasil mengalahkan 
setan di gunung. 

JIHI NO 
KAMI SAMA 

1. (on terhadap sesama) 
Sang pendeta 
berterimakasih pada 
gadis yang telah 
menolongnya.  

2. (koo on)  
     Dari 19 gadis itu tidak 

segan-segan untuk 
menyetujui ajakan 
pendeta. 

1. (giri terhadap dunia)  
     Adanya syarat yang 

diberikan tetangganya 
terhadap gadis itu 
merupakan bentuk 
kontrak yang harus 
dipenuhi ketika 
menanam padi nanti. 

2. (giri terhadap dunia)  
     Gadis itu menerima 

tawaran dari 
tetangganya dengan 
menyanggupinya dalam 
pembayarannya pada 
saat menanam  padi. 

1. (gimu nimmu)  
    Gadis itu memenuhi 

hutangnya dengan datang 
membantu menyelesaikan 
20 tetangganya dalam 
menanam padi. 

2. (gimu nimmu)  
    19 gadis memenuhi 

permintaan sang  pendeta 
dengan menyelesaikan 
pekerjaannya dalam 
menenam padi. 

HEKOKI 
ONNA 

 (oya no on)  
     Kepatuhan seoarang 

anak terhadap ibunya 
yang berpesan agar 
menahan kentut di 
depan orang lain. 

 
 

1. (giri terhadap nama)  
    Tanggung jawab 

seorang suami serta 
keluarga sebagai 
mertuanya untuk 
menjaga dan merawat 
baik isterinya 

2. (giri terhadap nama)   
     Gadis itu 

1. (gimu koo)  
    Seorang ayah yang tidak 

dapat menjaga putranya 
dalam hal menjaga 
perasaan anaknya 
sehingga sang ayah 
membayarnya dengan 
melakukan bunuh diri. 

2. (gimu koo)  
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membersihkan nama 
baik keluarganya 
dengan cara bunuh diri. 

3. (giri terhadap nama)  
     Membersihkan 

reputasinya sebagai 
seorang suami dengan 
melakukan bunuh diri 
ke air terjun. 

4. (tsumetai giri)  
     Seorang ayah yang 

merasakan beban yang 
dipukulnya sangat berat 
sehingga berindak 
secara ekstrim dan 
sudah sewajarnya dia 
melakukan bunuh diri. 

    Sang ibu itu merasa 
bersalah karena tidak 
dapat mendidik anaknya 
dengan baik sehingga 
melakukan dengan cara 
bunuh diri. 

3. (gimu koo)  
    Ketidaksanggupan dalam 

menjaga keluarga 
terdekatnya hanya dengan 
melakukan bunuh diri 
sebagai salah satu 
tindakan yang setimpal 
untuk saudara yang 
melakukan bunuh diri 
tadi. 

4. (gimu chu)  
    Keadaan warga desa yang 

tanpa pemimpin 
dikerenakan kesalahan 
warga desa yang tidak 
dapat memenuhi 
kewajiban mereka 
terhadap pemimpin. 

5. (gimu koo)  
    Dengan melakukan bunuh 

diri inilah yang dirasa 
pantas bagi suami tadi 
untuk membuktikan 
sebagai kesetiaanya dalam 
hubungan suami istri.

 

 


