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要旨

スラヤ、エルリ。2018。福田亮介監督の『下剋上受験』ドラマにおける
父親達の登場人物で反映される教育パパの側面。ブラウィジャヤ大学、
日本文学科。
指導教官：レットノ・デウィ・アンバルアストゥティ
キーワード：下剋上受験、文学社会学、教育パパ
教育パパとは父親が子供の育児及び教育の役割を担っているだという教
育の概念である。父親はお金を稼ぐことという役割を行うだけでなく、子
供の教育も世話に参加する。この研究の目的は父親として櫻井信一と徳川
直康における反映される教育パパの側面を知るためである。
この研究は記述的分析の方法を使用する。社会文学アプローチ、深沢の
教育パパリ理論、人物と特徴付け理論を使用した。そしてミザンセーヌ理
論を使用した。
結果は櫻井信一と徳川直康が子供の教育に非常に関心があることを示し
ている。家族のためのお金を稼ぐことという役割を行うだけでなく、子供
の育児及び教育に関心がある。その件は子供の育児及び教育が興味が深い
し、育児で作成される特別な方法を持っているし、子供にとって大きな期
待を持っているが、子供に意思決定の自由を与えるという行動を見えた。
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ABSTRAK

Suraya, Erly. 2018. GAMBARAN KYOUIKU PAPA YANG TERCERMIN
PADA TOKOH AYAH DALAM DRAMA GEKOKUJO JUKEN KARYA
SUTRADARA RYOSUKE FUKUDA. Program Studi Sastra Jepang, Universitas
Brawijaya.
Pembimbing: Retno Dewi Ambarastuti, M.Si.
Kata Kunci: Drama Gekokujo Juken, sosiologi sastra, kyouiku papa
Kyouiku papa adalah suatu konsep pendidikan dimana ayah memiliki peran
dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Para ayah tidak hanya melaksananakan
perannya sebagai pencari nafkah saja, namun ikut serta dalam mengurus pendidikan
anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep kyouiku
papa yang tercermin pada tokoh Shinichi Sakurai dan Naoyasu Tokugawa.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang
digunakan adalah sosiologi sastra, Kyouiku papa oleh Fukasawa, teori tokoh dan
penokohan dan teori mise-en-scene untuk menganalisis data yang ditemukan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Shinichi Sakurai dan
Naoyasu Tokugawa sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Tidak hanya
berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga saja, namun sangat peduli terhadap
pendidikan dan pengasuhan anak. Hal tersebut terlihat dari ketertarikan dalam
mendidik dan mengasuh anaknya, seperti memiliki metode khusus yang dibuat
dalam mengasuh anaknya, memiliki harapan besar terhadap anaknya, namun
memberikan kebebasan anaknya untuk mengambil keputusan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sebelum perang dunia ke II, di Jepang ayah dinilai sangat dominan dalam
suatu keluarga. Kata ayah dalam bahasa Jepang adalah “oya-ji”. Secara etimologis,
“oya” berarti orang tua dan “ji” berarti tangan yang melambangkan pekerjaan.
Dengan demikian, pada zaman dahulu sang ayah adalah orang yang berhubungan
dengan pekerjaan fisik (Yamazaki, 1980:44). Di dalam keluarga, ayah memiliki
wewenang penuh untuk mengatur keluarganya. Konsep keluarga di Jepang
menggunakan konsep patrilineal, yaitu ayah atau suami yang memiliki kekuasaan
dan otoritas yang sangat besar. Dalam pengasuhan anak, keterlibatan seorang ayah
kurang dominan, dikarenakan sibuknya faktor pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan di dalam keluarganya. Ayah mulai kehilangan perannya sebagai seorang
yang seharusnya bertugas mendidik anaknya di keluarga. Ayah dikhususkan
bekerja dan jarang berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Bahkan, terdapat
anggapan hilangnya peran dan sosok ayah dalam keluarga bukan menjadi sebuah
permasalahan melainkan terjadi tanda dari sebuah kesuksesan (Tamura, 2011).
Hal ini menyebabkan dalam rumah tangga yang memiliki kendali adalah ibu.
Ibu tidak hanya mengatur urusan rumah, tetapi juga mendidik dan juga menentukan
pendidikan untuk anak-anaknya. Hingga akhirnya muncul istilah kyouiku mama
pada masyarakat Jepang. Istilah kyouiku mama sendiri di Jepang diartikan sebagai
ibu yang sangat berkomitmen untuk memajukan pendidikan anaknya (Imamura,
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1996:136). Dapat dijelaskan dari pernyataan di atas bahwa pengasuhan anak di
Jepang kurang mendapat dukungan dari ayah maupun kerabat lain. Ibu menjadi
satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
Setelah Perang Dunia II, pemerintah Jepang selain melakukan perbaikan
undang-undang mengenai hak asasi manusia, juga melakukan perbaikan dalam
undang-undang mengenai pendidikan. Perbaikan ini memungkinkan wanita
mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria dalam mengejar pendidikan.
Kemudian pada tahun 1986, diberlakukan undang-undang yang melarang
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan penataran pegawai. Hal tersebut
membuat semakin banyaknya jumlah wanita yang bekerja di Jepang sehingga
wanita menanggung beban yang berat. Maka dari itu, keterlibatan seorang ayah
dibutuhkan dalam mengurus dan mendidik anak. Miyamoto dan Fujisaki (2008:58)
menyatakan bahwa keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan anak dianggap perlu
dalam figur baru seorang ayah dalam

masyarakat Jepang. Dengan adanya

dukungan dari pemerintah, peran ayah di dalam keluarga mengalami perubahan
secara bertahap. Dukungan pemerintah dalam hal pengasuhan menjadi sebuah
proses sosialisasi terhadap perubahan peran ayah di dalam keluarga. Kini, pria
Jepang dianggap memiliki peranan penting di dalam hal pengasuhan anak meskipun
memiliki tingkatan yang berbeda dengan ibu.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Onode Setsuko (dalam Reiko,
2008:98) terdapat 10 ayah di sebuah kota di Jepang masih terdapat kelompok pria
yang terdiri dari 5 ayah menganut peran tradisional dalam keluarga. Mereka
menunjukkan keengganan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk
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pengasuhan anak. Namun terdapat pula kelompok 5 ayah yang memiliki pola pikir
yang berbeda. Mereka merasa bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan beban
bersama, sehingga ayah juga memiliki peran penting, termasuk dalam hal
pengasuhan anak. Kesadaran ayah dalam mengurus dan mendidik anak pun
meningkat dari tahun ke tahun. Mulai meningkatnya kesadaran ayah tentang
pendidikan anak diungkapkan dalam sebuah artikel dalam situs VOA tahun 2007
yang mengatakan bahwa kakkoii papa (かっこいいパパ) yang artinya “ayah keren”
menjadi tren di Jepang. Istilah dari “ayah keren” memiliki arti bahwa meskipun
ayah sibuk bekerja, ayah juga dapat mengambil peran dalam mengasuh anaknya.
Berkaitan dengan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak,
dalam beberapa tahun terakhir konsep kyouiku papa semakin populer dalam
masyarakat Jepang. Kyouiku papa adalah suatu konsep saat anak dibesarkan
dengan pendidikan dari ayah. Para ayah yang menerapkan konsep kyouiku papa
biasanya tidak hanya melaksanakan perannya sebagai pencari nafkah saja. Ayah
yang bekerja mengasuh anaknya dan menikmatinya sebagai hiburan disebut dengan
kyouiku papa (Fukusawa, 2009:68). Para ayah yang menerapkan konsep kyouiku
papa, dari anaknya kecil sudah dimasukkan ke dalam juku (tempat kursus),
kemudian menginginkan anak mereka masuk universitas yang baik agar bisa
mendapatkan pekerjaan yang bagus.
Gambaran-gambaran tentang konsep ini dapat ditemukan dalam drama
Gekokujo Juken. Drama ini merupakan adaptasi dari sebuah novel karya Shinichi
Sakurai yang diterbitkan Sankei Shinbun Syuppan tahun 2014, cerita dalam novel
ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh penulis sendiri dan cerita tersebut

4

dibuat menjadi drama tahun 2017 disutradarai oleh Ryosuke Fukuda. Dalam drama
ini menceritakan tokoh ayah yang bernama Shinichi Sakurai dan Naoyasu
Tokugawa. Pada tokoh Shinichi Sakurai yang mempunyai seorang istri bernama
Kanako dan seorang anak perempuan bernama Kaori. Shinichi hanya lulusan SMP
saja. Walaupun hidup mereka bertiga pas-pasan, tetapi keluarga mereka bahagia.
Shinichi menginginkan anaknya Kaori memiliki pendidikan yang lebih baik
dibandingkan dengan dirinya dan istrinya. Namun, hasil nilai Kaori di bawah ratarata. Untuk membantu meningkatkan nilai Kaori, Shinichi mulai ikut belajar
bersama Kaori untuk tes ujian masuk sekolah berikutnya, agar lulus dalam ujian
tersebut. Pada tokoh Naoyasu Tokugawa yang merupakan seorang ayah yang
mempunya putri yang pintar bernama Maria. Naoyasu membantu anaknya agar bisa
diterima di sekolah yang diidamkan oleh putrinya denga cara menyiapkan guru les
privat dan mendukungnya dalam proses belajar.
Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti drama ini karena cara
Shinichi Sakurai dan Naoyasu Tokugawa dalam mendidik anak-anaknya dengan
cara seperti dijelaskan di atas menggambarkan konsep kyouiku papa yang ada
dalam masyarakat Jepang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep
kyouiku papa dan pendekatan sosiologi sastra sebagai acuan dalam menganalisis
data.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana gambaran kyouiku papa pada tokoh Ayah dalam drama
Gekokujo Juken Karya Sutradara Ryosuke Fukuda?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah mengetahui gambaran konsep kyouiku papa di Jepang saat ini
yang tercermin dalam serial drama Jepang Gekokujo Juken Karya Sutradara
Ryosuke Fukuda.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini, akan dijabarkan teori-teori dan data penunjang
yag akan digunakan untuk menganalisa data, antara lain penjelasan tentang
pendekatan sosiologi sastra, konsep kyouiku papa yang ada dalam masyarakat
Jepang, kemudian disusul dengan penjelasan tentang teori tokoh dan penokohan,
teori mise-en-scene dan penelitian terdahulu. Pendekatan sosiologi sastra dan
konsep kyouiku papa dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data
berupa gambaran kyouiku papa yang tercermin pada tokoh ayah dalam drama
Gekokujo Juken. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori mise-en-scene
sebagai penguat analisa data berupa drama.

2.1 Sosiologi Sastra
Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi sendiri
secara etimologis berasal dari kata sosio yang berarti ‘masyarakat’ dan logos yang
berarti ‘ilmu’. Secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang
kehidupan masyarakat. Sedangkan sastra berasal dari akar kata sas (Sanskerta)
berarti mengarahkan, dan tra berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut,
keduanya memiliki objek yang sama yaitu manusia dan masyarakat. Sosiologi
sastra adalah pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi
kemasyarakatan.
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Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis manusia
dalam masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu
(Ratna, 2011:59). Pendekatan sosiologis sejatinya adalah hubungan yang hakiki
atara karya sastra dengan masyarakat (Ratna, 2011:60). Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa pendekatan sosiologis menekankan kepada karya sastra yang
diinpirasi dari keadaan masyarakat, seperti dikemukakan dalam (Ratna, 2011:60),
hubungan-hubungan yang dimaksudkan disebabkan oleh:
a. Karya sastra dihasilkan oleh pengarang
b. Pengarang itu sendiri adalah anggota masyarakat
c. Pengarang memanfaatkan kekayaan yang ada dalam masyarakat
d. Hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengarang merupakan anggota
masyarakat,

dan

mereka

cenderung

mengguakan

keadaan

lingkungan

masyarakatnya sebagai inspirasi untuk membuat sebuah karya sastra.
Banyak hal yang menjadi dasar dalam menganalisis karya sastra dalam
lingkup sosiologi sastra. Dalam kajian sosiologi sastra, yang dapat dianalisis adalah
bagaimana kehidupan sosial pengarang, masyarakat yang menjadi ruang lingkup
pengarang maupun disoroti oleh pengarang. Ian Watt dalam

Faruk (1994:4)

mengemukakan tiga aspek yang digunakan dalam pendekatan sosiologi sastra.
1. Konteks sosial pengarang, yaitu:
a. Bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencaharian.
b. Sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai suatu
profesi.
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c. Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang.
2. Sastra sebagai cerminan masyarakat, yaitu:
a. Sastra mencerminkan masyarakat pada waktu sastra tersebut ditulis.
b. Sejauh mana karakter pengarang mempengaruhi gambaran
masyarakat yang ingin disampaikan.
c. Sejauh mana genre sastra yang digunakan dapat mewakili seluruh
elemen masyarakat.
3. Fungsi sosial sastra, yaitu:
a. Sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakat.
b. Sejauh mana sastra hanya dapat berfungsi sebagai penghibur saja.
c. Sejauh mana terjadi sintetis antara kemungkinan (a) dengan (b).
Dari ketiga perspektif sosiologi sastra di atas, penulis menggunakan pendekatan
sosiologi sastra dari Ian Watt, yaitu sastra sebagai cerminan masyarakat untuk
mengetahui gambaran konsep kyouiku papa di Jepang yang tercermin dalam drama
Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke Fukuda.

2.2 Konsep Kyouiku Papa (教育パパ)
Kyouiku papa merupakan gabungan dari kata bahasa Jepang Kyouiku (教
育) dan papa (パパ). Kyouiku (教育) memiliki arti pengajaran atau pendidikan,
sedangkan papa (パパ) memiliki arti ayah. Konsep kyouiku papa merupakan
konsep yang muncul dalam masyarakat Jepang berkaitan dengan peran ayah dalam
pendidikan dan pengasuhan anak. Menurut Fukusawa (2009:68-69), kyouiku papa
adalah para ayah yang bekerja sambil mengasuh anaknya dan menikmatinya
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sebagai sebuah hiburan. Fukusawa menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan
konsep ayah yang memiliki minat dan antusias terhadap pendidikan dan
pengasuhan terhadap anak. Dengan kata lain, anak juga dibesarkan dengan
pendidikan dari seorang ayah. Hal ini muncul dan berkembang dalam masyarakat
Jepang saat perekonomian Jepang mulai mengalami kemerosotan pada tahun 1990.
Pada saat itu, banyak perusahaan mengganti sistem kepegawaiannya menjadi
sistem pekerja kontrak. Banyak pekerja yang umumnya adalah laki-laki, harus
menghadapi realitas pemotongan gaji dan PHK. Pada tahun 1993 pemotongan gaji
dan PHK terjadi secara besar-besaran. Hal ini membuat ayah yang merupakan
pencari nafkah dalam keluarga diliputi kecemasan, sehingga mulai mencari hiburan
dan kegiatan di rumah. Selain hal tersebut, jumlah wanita yang bekerja meningkat
pada tahun 1996, hal tersebut membuat peran ayah semakin diharapkan untuk
mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Karena
itu, pola pikir bahwa pasangan harus berbagi tanggung jawab untuk menjalankan
peran di rumah mulai muncul dan berkembang di masyarakat.
Sejak bermunculan yang majalah-majalah yang membahas tentang
pengasuhan anak oleh ayah di Jepang membuat konsep kyouiku papa mulai dikenal
oleh masyarakat Jepang. Salah satunya adalah pada tahun 2005 terdapat majalah
yang bertemakan tentang pengasuhan anak oleh ayah di Jepang, seperti Nikkei
Kids+ (日経 Kids+), AERA with Kids, President Family (プレジデント Family),
dll. Dalam beberapa tahun terakhir, majalah yang bertema ini mendapatkan banyak
perhatian dari masyarakat Jepang. Hal tersebut diungkapkan oleh Fukusawa
(2009:67) sebagai berikut:
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ここの数年の男性雑誌業界では、「プレジデント Family」、「日経
Kids＋」、「AERA with Kids」など、「父親のための子育て雑誌」
が、大きな話題になりました。イギリスで人気の男性子育て雑誌
「FQ」の日本版「FQ JAPAN」、また子育て雑誌とは少し違います
が、かっこいパパをテーマにした。「OCEANS」も創刊され、まだ
まだこのジャンルは盛り上がりそうです。
Koko no sunen no dansei zasshi gyoukai de wa ‘purejidento famiri’,’Nikkei
Kids+’, ‘AERA with Kids’ nado. ‘chichioya no tame no kosodate zassh’ ga,
ookina wadai ni narimashita. Igirisu de ninki no dansei kosodate zasshi ‘FQ’
no nipponban ‘FQ JAPAN’, mata kosodate zasshi to wa sukoshi
chigaimasuga, kakkoi papa o teema ni shita. ‘ OCEANS’ mo soukan sa re,
madamada kono janru wa moriagari soudesu.
Terjemahan:
Pada industri majalah pria dalam beberapa tahun ini, “Presiden Family”,
“Nikkei Kids+”, “AERA with Kids” dan “majalah pengasuhan untuk ayah”,
menjadi topik besar. Hal tersebut sedikit berbeda dari majalah pengasuhan
anak, “FQ JAPAN” versi Jepang dari “FQ” versi Inggris, dengan tema ayah
keren. “OCEANS” pun akan diterbitkan, di genre ini menjadi sangat
menarik.
Dari pernyataan di atas dapat digambarkan bahwa adanya minat pada para
ayah untuk berpartisipasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Topik dan tema
tentang para ayah sedang menjadi topik hangat di dalam masyarakat Jepang saat ini.
Berkaitan dengan hal diatas terdapat suatu konsep yang menjadi tren dalam
masyarakat Jepang, yaitu konsep kyouiku papa.
Kyouiku papa sendiri merupakan gabungan dari kata bahasa Jepang kyouiku
(教育) dan papa (パパ). Kyouiku (教育) memiliki arti pengajaran dan pendidikan.
sedangkan papa

( パ パ ) memiliki arti ayah. Kyouiku papa sendiri menurut

Fukusawa (2009:68-69) adalah para ayah yang bekerja mengasuh anaknya dan
menikmatinya sebagai sebuah hiburan. Fukusawa menjelaskan bahwa konsep
kyouiku papa merupakan konsep ayah yang memiliki minat dan antusisas terhadap
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pendidikan dan pengasuhan. Dengan kata lain, dalam kehidupan anak dibesarkan
dengan pendidikan dari ayah juga bukan dari ibu saja. Dalam konsep kyouiku papa,
ayah bukan hanya menjalankan tugas sebagai pencari nafkah di dalam keluarga saja,
tetapi juga ikut berperan dan terlibat dalam mendidik anaknya. Salah satu bentuk
keterlibatan dalam pendidikan misalya adalah ikut berpartisispasi dalam kegiatan
sekolah, seperti dengan sukarela datang ke pertemuan orangtua-guru, dan ikut
menghadiri kegiatan Parent’s Visit School. Hal tersebut merupakan sudut pandang
baru tentang ayah di Jepang.
Ayah yang memperhatikan tentang pendidikan anak sebenarnya sudah ada
sejak dulu. Dalam artikel yang dimuat dalam situs business.nikkeibp.co.jp pada
tahun 2006, dijelaskan bahwa konsep kyouiku papa pada saat ini sudah ada sejak
dahulu, meskipun antara konsep kyouiku papa saat ini dengan generasi zaman
orang tua dulu mempunyai banyak perbedaan. Seorang ayah yang memiliki minat
yang kuat terhadap pendidikan, mempunyai harapan yang besar terhadap
keberhasilan anaknya. Hal tersebut disebabkan karena para ayah dahulu menerima
pendidikan seperti itu, maka mereka mencoba menempatkan cara yang sama
kepada anak-anak mereka. Berbeda dengan pendidikan yang diberikan ayah
generasi tua yang diungkapkan Fukusawa (2009:67) sebagai berikut:
男子の親世代の教育パパは、自分ができなかったことを子供にさせ
ているので、もし子供が失敗したり挫折しても、「オレのこだから
仕方ないか」と寛容さを見せますが、教育パパ男子は「自分の子だ
からできるはずだ」と、子供に逃げ場を与えません。子供にとって
は厳しい存在といえるでしょう。
Danshi no oya sedai no kyouiku papa wa jibun ga dekinakatta koto o
kodomo ni sasete irunode, moshi kodomo ga shippai shitari zasetsu shiite
mo, ‘ore no kodakara shikatanai ka’ to kanyousa o misemasu ga, kyouiku
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papa danshi wa ‘jibun no kodakara dekiru hazuda’ to, kodomo ni nigeba o
ataemasen. Kodomo ni totte wa kibishi sonzai to ierudeshou.
Terjemahan:
Pendidikan ayah generasi orang tua, karena membiarkan anaknya tidak bisa
jika anaknya gagal atau frustasi pun, “karena ia merupakan anak saya, tidak
bisa berbuat apa-apa” ia akan memperlihatkan kemurahan hatinya tapi pada
kyouiku papa, “karena ini anakku, harus bisa” dan tidak memberikan anak
tempat untuk melarikan diri. Bagi anak-anak ini merupakan keadaan yang
keras.
Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan antara pendidikan
yang diberikan pada generasi orang tua dulu dengan konsep kyouiku papa pada saat
ini. Dalam konsep kyouiku papa ayah berperan dalam pendidikan anak. Banyak hal
yang dilakukan ayah dalam perannya memberikan dan memperhatikan pendidikan
anaknya. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anaknya ke dalam juku
atau memanggil seorang tutor.
Juku (塾) adalah tempat les utuk meningkatkan pendidikan akademik anak
mereka disamping kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan belajar ini
biasanya diikuti oleh anak-anak dari sepulang sekolah sampai pukul sepuluh atau
sebelas malam. Para orang tua di Jepang umumnya sangat bergantung pada juku.
Juku berperan sebagai suplemen untuk pendidikan sekolah dan ujian masuk SMP
atau SMA dan Universitas. Juku juga merupakan salah satu tempat bimbingan
belajar untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian masuk. Para orang tua di Jepang
umumnya sangat bergantung pada juku. Seperti pernyataan Stephens (1991:65) dari
Kinoshita yang menjelaskan pendapatnyaa tentang juku dalam masyarakat Jepang,
yakni:
“ In Japan the juku is big business. If child is not doing well at school,
parents must seek help for him. Of course education is the sole route to a
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good job. Parents know they cannot study for their child, but they can find
money to send him to juku”.
Terjemahan:
“Di Jepang, juku merupakan sebuah bisnis besar. Apabila seorang anak
tidak berhasil dalam pelajarannya di sekolah, maka orang tua harus mencari
bantuan untuknya. Tentu saja pendidikan merupakan sebuah jalan untuk
mendapat pekerjaan yang baik. Orang tua menyadari bahwa mereka tidak
dapat belajar untuk anak-anaknya namun mereka dapat mencari uang untuk
mengirim anak-anak belajar di juku”.
Dari pernyataan di atas, orang tua bersedia berkorban tenaga, waktu, serta
pikiran untuk mencari uang sehingga dapat mengirim anak-anaknya belajar di juku.
Adapun tujuannya, yakni agar anak-anak mereka dapat lulus ujian masuk sekolah
dengan hasil yang terbaik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah
dalam konsep kyouiku papa ikut berperan dalam menghadapi ujian masuk sekolah
atau yang biasa disebut Juken, dalam upaya keberhasilan anak-anak mereka.
Dalam konsep kyouiku papa, ayah juga ingin anaknya memiliki berbagai
macam pengalaman. Ayah dalam konsep ini juga suka mengatur hal-hal lainnya.
Semua hal itu diatur dengan cermat seperti yang diungkapkan Fukusawa (2009:72) ,
bahwa ayah yang menerapkan konsep kyouiku papa sangat teliti dalam
merencanakan segalanya, seperti makanan apa yang dimakan, buku apa yang harus
dibaca anaknya, kapan waktu untuk bermain game, kapan untuk menggunakan
handphone, dan berbagai macam hal lainnya. Segala hal yang dilakukan ayah dalam
konsep kyouiku papa hanya ingin meningkatkan potensi anak mereka. Seperti yang
dijelaskan oleh Allen dan Daly (2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
umumnya anak dengan ayah yang ikut terlibat dalam mengurus dan mendidik, lebih
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cenderung untuk tumbuh menjadi anak yang toleran dan lebih udah bersosialisasi
dengan lingkungan.
Segala hal yang dilakukan ayah dalam konsep kyouiku papa hanya ingin
meningkatan potensi anak mereka dan pada akhirnya mereka menyerahkan segala
keputusan pada anak-anaknya. Dengan kata lain, ayah yang menerapkan konsep ini
hanya ingin meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak
mereka dan selanjutnya mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada diri
anaknya sendiri.

2.3 Teori Tokoh dan Penokohan
Tokoh dan penokohan merupakan unsur intrinsik yang penting dalam karya
sastra. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:165), tokoh adalah orang yang
ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan
memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan
dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh itu sendiri merupakan
salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa tokoh adalah suatu individu rekaan dalam suatu cerita yang
memiliki sifat dan peran yang mampu menjalankan sebuah cerita.
Pada teori penokohan menurut Jones (dalam Nurgiyantoro, 2010:165),
pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah
cerita. Pengertian penokohan lebih luas dari tokoh, sebab penokohan sekaligus
mencangkup masalah siapa tokoh cerita sehingga sanggup memberikan gambaran
yang jelas kepada pembaca. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai
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pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin
disampaikan kepada pembaca. Nurgiyantoro (2010:176-183) menjelaskan bahwa
tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal meliputi:
1. Berdasarkan peranan dalam sebuah cerita, yaitu tokoh utama dan tokoh
tambahan. Tokoh utama adalah tokoh penceritaannya dalam cerita yang
bersngkutan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya
menjadi pelengkap saja.
2. Berdasarkan fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan kedalam tokoh
protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita
kagumi dimana salah satu jenisnya secara populer disebut hero. Sedangkan
tokoh antagonis adalah tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis,
dimana menjadi penyebab terjadinya sebuah konflik.
3. Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan kedalam tokoh
sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya
memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau satu sifat-watak yang tertentu
saja. Sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkapkan
berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya.
Dalam karya fiksi yang baik, kata-kata tingkah laku dan kejadian-kejadian
yang diceritakan tak sekedar menunjukkan sifat perkembangan plot saja,
melainkan juga sekaligus menunjukkan sifat kedirian masing-masing tokoh
pelakunya. Dengan cara itu cerita akan menjadi efektif, berfungsi ganda dan
sekaligus menunjukkan keterkaitan yang erat antara berbagai unsur fiksi
(Nurgiyantoro, 2010:198).
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2.4 Teori Mise-en-Scene
Teori Mise-en-Scene ini berasal dari Perancis yang artinya “what is put ito
the scene” (put before the camera), yaitu segalanya sesuatu yang menunjuk pada
hal yang berhubungan dengan sinematografi dan posisi kamera, pergerakan kamera,
dan editing. Teori ini dapat digunakan untuk membantu menganalisis serial drama
ini. Hal-hal yang dibahas pada teori mise-en-scene menurut Corrigan (2004:46),
antara lain:
a. Sets (Perlengkapan dan Setting)
Setting dibutuhkan bukan hanya sebagai tempat peristiwa-peristiwa dalam
film tetapi juga secara dinamis dapat menghantarkan suatu aksi naratif.
b. Lighting (Tata Cahaya)
Efek yang sangat penting dan imajinasi visual yang dihasilkan dari
manipulasi pencahayaan. Gelap dan terangnya area gambar membantu
menciptakan keseluruhan komposisi dari setiap shot dan membimbing
kepada aksi dan objek tersebut.
c. Costumes (Kostum)
Kostum dapat pula memiliki fungsi-fungsi khusus dalam keseluruhan film.
Kostum sangat menarik perhatian penonton karena kualitas-kualitas grafis
yang dimilikinya.
d. The quality of acting (Akting dan Pergerakan Pemain)
Akting dan pergerakan pemain merupakan faktor penting yang
mempengaruhi mise-en-scene.
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2.5 Penelitian Terdahulu
Dalam skripsi ini penulis menggunakan refrensi dari penelitian terdahulu
yaitu penelitian dari Aulia Jihan Fania (2017) dari program studi Sastra Jepang
Universitas Brawijaya yang berjudul Kyouiku Papa pada Tokoh Toru Kudo dalam
Film Flying Colours karya Sutradara Nobuhiro Doi. Terdapat perbedaan dari
penelitian tersebut dengan penelitian ini, yang pertama terletak pada obyek
penelitian. Penulis memilih drama

Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke

Fukuda, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan film Flying Colours karya
sutradara Nobuhiro Doi. Yang kedua adalah perbedaan dari kyouiku papa dalam
mendidik dan mengarahkan anak. Pada penelitian terdahulu, sosok kyouiku papa,
cara mendidik ayah terhadap anak cenderung otoriter yaitu mendidik dengan keras
dan memaksakan apa yang dikehendaki, sehingga anak nantinya tidak akan nyaman
melakukan perintah dari sang ayah dan anak mulai melawan ayah karena merasa
tertekan sebab terus-menerus dipaksa oleh ayah.
Dalam penelitian penulis, sosok ayah yang terdapat dalam drama Gekokujo
Juken merupakan salah satu bentuk sikap seorang kyouiku papa yang ikut berperan
dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka tanpa paksaan dari sosok ayah.
Ayah tidak melakukan kekerasan dan tidak ada paksaan agar anak menuruti
perintahnya, tetapi ayah lebih mengarahkan kegiatan anaknya serta membantu
dalam proses belajar. Selain itu, penulis menggunakan refrensi dari penelitian
terdahulu lainnya yaitu penelitian dari Dessy Wahyuni (2008) dari Program Studi
Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara yang berjudul Analisis Konsep Kyouiku
Mama yang Tercermin Dari Tokoh Saionji Fumie dalam Drama Juken no
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Kamisama. Perbedaan penelitian penulis dengan saudari Dessy berada pada konsep
yang diteliti, yaitu penulis meneliti kyouiku papa dan saudari Dessy meneliti
kyouiku mama dengan pendekatan Psikologi Sastra.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dan metodenya adalah deskriptif analisis. Adapun tujuan dari jenis riset
ini yaitu membuat deskripsi secara faktual, akurat dan sistematis tentang fakta-fakta
dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini menggambarkan realitas
yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel. Menurut Ratna
(2011:58), deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis.
Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, penelitian ini
mencari dan mendeskripsikan gambaran kyouiku papa dalam drama Gekokujo
Juken karya sutradara Ryosuke Fukuda, setelah itu menganalisis adegan yang ada
dalam drama tersebut dengan konsep kyouiku papa dengan tujuan untuk
menemukan gambaran kyouiku papa, dalam penelitian ini difokuskan pada konsep
kyouiku papa yang terdapat pada sosok ayah pada masyarakat Jepang yang terdapat
pada drama Gekokujo Juken.

3.2 Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari adegan-adegan
pada drama Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke Fukuda. Adegan-adegan
yang dipilih berkaitan dengan konsep kyouiku papa yang terdapat dalam drama ini,
yakni sosok kyouiku papa yang tercermin pada sosok ayah dalam drama ini. Hal ini
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dikarenakan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan konsep kyouiku papa pada
tokoh-tokoh ayah dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data
selanjutnya adalah drama Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke Fukuda.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan daam tiga tahapan, yaitu:
1.

Observasi
Dilakukan dengan cara menonton dan memahami drama Gekokujo Juken karya
sutradara Ryosuke Fukuda.

2.

Identifikasi
Mengidentifikasi adegan-adegan yang ada dalam drama Gekokujo Juken karya
sutradara Ryosuke Fukuda yang menggambakan konsep kyouiku papa.

3.

Klasifikasi
Mengklasifikasikan data tentang konsep kyouiku papa dalam drama Gekokujo
Juken karya sutradara Ryosuke Fukuda yang di dalamya terdapat gambaran
konsep kyouiku papa pada sosok ayah.

3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk memberikan pemecahan dari rumusan
masalah dalam penelitian ini. Tahap-tahap analisis tersebut yaitu:
1. Menggunakan teori Mise en Scene untuk menganalisis adegan, peristiwa dan
dialog yang terdapat dalam drama Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke
Fukuda yang menggambaran konsep kyouiku papa pada sosok ayah di Jepang.
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2. Melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan
konsep kyouiku papa terhadap sosok ayah dalam drama Gekokujo Juken karya
sutradara Ryosuke Fukuda.
3. Menyimpulkan dan membuat laporan hasil analisis gambaran konsep kyouiku
papa yang ada dalam drama drama Gekokujo Juken karya sutradara Ryosuke
Fukuda.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sinopsis
Drama Gekokujo Juken adalah drama yang dirilis pada tahun 2017 yang
disutradarai oleh Ryosuke Fukuda. Drama ini merupakan sebuah adaptasi dari
sebuah novel karya Shinichi Sakurai yang diterbitkan Sankei Shinbun Syuppan
tahun 2014, cerita dalam novel ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh penulis
sendiri dan cerita tersebut dibuat menjadi drama dengan tokoh-tokoh seperti dalam
novel. Drama ini menceritakan seorang ayah yang bernama Shinichi Sakurai yang
memiliki istri bernama Kanako Sakurai dan memiliki anak perempuan bernama
Kaori Sakurai yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar.
Shinichi dan Kanako hanya lulusan SMP, Shinichi bekerja sebagai
salaryman dan Kanako hanya ibu rumah tangga, walaupun keluarga mereka tidak
memiliki banyak uang, namun keluarga mereka bahagia. Shinichi menginginkan
Kaori mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibanding dirinya dan istrinya.
Maka dari itu, Shinichi berusaha membantu Kaori dengan memberikan perhatian
pada pendidikan Kaori. Namun hasil tes Kaori dalam tes percobaan masuk SMP
sangat mengecewakan, karena hal tersebut Shinichi berusaha untuk membuat Kaori
bisa lulus dalam ujian masuk SMP yang akan datang.
Shinichi memiliki harapan yang besar terhadap pendidikan anak
perempuannya yaitu Kaori. Semua cara dilakukan Shinichi untuk meningkatkan
nilai tes Kaori,dengan mengikuti tes uji coba juku (tempat les), membuat jadwal
belajar bersama, memberikan waktunya untuk mengajari Kaori hingga harus
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berhenti dari pekerjaannya dan Kanako yang menggantikan posisi Shinichi dalam
bekerja. Hal tersebut dilakukan oleh Shinichi demi masa depan yang baik untuk
Kaori, Shinichi tidak ingin Kaori menyesal seperti dirinya karna tidak bersungguhsungguh dalam belajar. Shinichi tidak memaksakan Kaori untuk mengikuti semua
perkataannya, apabila Kaori tidak menginginkan belajar tidak apa-apa, tapi Shinichi
berusaha Kaori mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya yaitu memiliki
pendidikan hingga tingkat universitas dan pada akhirnya memiliki hidup yang lebih
baik dibanding hidup kedua orang tuanya.
Seperti halnya Shinichi Sakurai, dalam drama ini terdapat tokoh ayah yang
memperdulikan pendidikan anaknya, yaitu Naoyasu Tokugawa. Naoyasu sangat
mendukung proses belajar anaknya yang bernama Maria Tokugawa. Maria
Tokugawa memiliki obsesi untuk bisa masuk SMP terbaik agar bisa bertemu
dengan ibunya yang telah berpisah dengan ayahnya, dengan cara bisa diterima di
sekolah tersebut. Naoyasu mendukung pendidikan Maria dengan menyediakan guru
les private untuk Maria, mengikuti tes ujian percobaan masuk SMP dan menuruti
kemauan Maria untuk bersekolah di sekolah dasar negri agar Maria bisa fokus untuk
mengikuti ujian masuk sekolah.

4.2 Tokoh dan Penokohan
Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2010: 165), tokoh dan penokohan
merupaka unsur intrinsik dalam karya sastra. Tokoh adalah orang yang ditampilkan
dalam sebuah karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki
kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan
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dan dilakukan dalm tindakan. Adapun tokoh dalam drama Gekokujo Juken adalah
sebagai berikut:
1. Shinichi Sakurai

Gambar 4.1 Shinichi Sakurai
Shinichi Sakurai merupakan ayah dari Kaori Sakurai. Shinichi memiliki
karakter lembut, bersemangat, pantang menyerah dan menyayangi keluarga. Dalam
drama Gekokujo Juken merupakan tokoh utama. Shinichi sangat menginginkan
anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi, dengan cara membantu proses
belajar Kaori sebelum mengikuti tes ujian masuk SMP.
2. Kanako Sakurai

Gambar 4.2 Kanako Sakurai
Kanako Sakurai merupakan istri dari Shinichi dan ibu dari Kaori. Kanako
sangat menyayangi keluarganya. Dalam drama ini Kanako merupakan tokoh
tambahan. Kanako merupakan sosok ibu yang sangat sabar, lembut dan sangat
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mendukung anaknya. Berbeda dengan Shinichi, Kanako tidak menginginkan Kaori
untuk fokus belajar, dikarenakan umur Kaori yang merupakan umur anak-anak
yang seharusnya bermain. Namun dia percaya dan mengikuti keputusan suaminya.
3. Kaori Sakurai

Gambar 4.3 Kaori Sakurai
Kaori Sakurai adalah seorang siswi kelas 5 SD yang memiliki tujuan masuk
seklah menengah terbaik nomer 1 di Jepang. Kaori merupakan anak satu-satunya
keluarga Sakurai. Dalam drama ini Kaori berusaha dalam belajar untuk
mewujudkan mimpi ayahnya agar dia bisa masuk di SMP terbaik. Kaori merupakan
tokoh utama dalam drama ini.
4. Naoyasu Tokugawa

Gambar 4.4 Naoyasu Tokugawa
Naoyasu Tokugawa adalah ayah dari Maria Tokugawa yang merupakan
teman sekelas Kaori. Sosok Naoyasu merupakan sosok ayah yang peduli pada

26

pendidikan anaknya dengan menuruti semua kemauan anaknya dalam hal
pendidikan.
5. Maria Tokugawa

Gambar 4.5 Maria Tokugawa
Maria Tokugawa merupakan murid pindahan. Maria pindah sekolah
dikarenakan ingin fokus belajar agar bisa diterima ada SMP yang ditujunya. Maria
merupakan sosok yang pendiam dan pada awalnya ia menganggap Kaori sebagai
saingannya karena sama-sama bertujuan untuk mengikuti ujian masuk SMP
pertama dan pada akhirnya mereka berjuang bersama agar bisa lulus di sekolah
tujuan mereka.
6. Narazaki Tetsuya

Gambar 4.6 Narazaki Tetsuya
Narazaki Tetsuya adalah rekan kerja Shinichi. Narazaki merupakan lulusan
Universitas Taizai. Karena hal tersebut Shinichi banyak meminta bantuan dalam
memecahkan masalah soal, agar dia mudah mengajarkan kembali pada Kaori.
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Tetsuya merasa bersalah karna Shinichi berhenti bekerja dan lebih memilih fokus
mengajari Kaori untuk lulus tes. Maka dari itu, Tetsuya membantu Kanako agar
bisa bekerja di kantor menggantikan posisi Shinichi.
7. Midori Koyama

Gambar 4.7 Midori Koyama
Midori Koyama adalah wali kelas Kaori. Awalnya Midori Koyama tidak
mendukung proses belajar yang dilakukan Shinichi kepada Kaori, karna
menurutnya Shinichi memaksakan keputusan tanpa bertanya keinginan Kaori yang
sebenarnya. Midori Koyama pernah mengalami hal yang sama seperti Kaori,
ayahnya memaksanya dalam belajar dan menurutnya itu tidak baik memaksakan
anak untuk mengikuti semua kemauan orang tua.

4.3 Gambaran Kyouiku Papa pada Tokoh Ayah dalam Serial Drama Jepang
Gekokujo Juken
Serial drama Jepang Gekokujo Juken bercerita mengenai keluarga yang
anak-anaknya akan mengikuti ujian masuk sekolah. Para orang tua yang
menginginkan anak-anaknya agar lulus ujian masuk memikirkan dan mencari jalan
untuk membantu anak-anak dalam belajar. Pada serial ini terdapat dua tokoh ayah
yang terlibat dan memikirkan pendidikan anak-anak mereka. Sesuatu hal yang
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jarang dilakukan oleh ayah pada generasi ayah sebelumnya. Pada saat ini ayah
mulai peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Sosok ayah yang peduli atau
memiliki ketertarikan terhadap mendidik atau mengasuh anaknya merupakan
seorah ayah kyouiku papa (Fukusawa, 2009:69).
Dalam serial drama Gekokujo Juken ini, penulis menemukan ada beberapa
hal yang dilakukan oleh dua tokoh ayah, yaitu Shinichi Sakurai dan Naoyasu
Tokugawa dalam serial drama Gekokujo Juken yang merupakan gambaran kyouiku
papa, di antaranya adalah para ayah memiliki ketertarikan dalam mengurus
pendidikan anaknya, ayah yang membuat metode belajar anaknya, ayah yang
banyak berharap terhadap pendidikan anaknya dan ayah yang ingin memberikan
pengalaman dan tidak hanya berpikir tentang ujian dan belajar, hal-hal tersebut
sesuai dengan bentuk kyouiku papa.

4.3.1 Kyouiku Papa pada Tokoh Shinichi Sakurai dan Naoyasu Tokugawa
Analisis kyouiku papa pada tokoh Shinichi Sakurai dan Naoyasu Tokugawa
akan dijelaskan dengan mengutip dialog dan gambar yang ada dalam drama dan
kemudian disesuaikan dengan teori yang ada pada bab 2. Shinichi dan Naoyasu
merupakan tokoh ayah dalam serial drama Gekokujo Juken yang sangat
memperhatikan pendidikan anaknya. Berikut ini merupakan adegan dan dialog
yang menggambarkan konsep kyouiku papa pada tokoh Shinichi Sakurai dan
Naoyasu Tokugawa.
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4.3.1.1 Ketertarikan Tokoh Ayah dalam Proses Belajar Anak
a) Data 1
Adegan pada gambar 4.8 adalah adegan Shinichi Sakurai sedang mencari
informasi tentang pendidikan di komputer kantornya pada hari libur kerja. Shinichi
mencari informasi tentang pendidikan sebagai refrensi untuk Kaori bisa lolos dalam
tes masuk SMP pertama.

Gambar 4.8 Adegan Shinichi sedang mencari informasi pendidikan
(Episode 1 menit ke 00:43-57 -00:45)
警備
シニチ
警備
シニチ
Keibi
Shinichi
Keibi
Shinichi
Terjemahan
Satpam
Shinichi
Satpam
Shinichi

：休日出勤ですか.
：ああ いや その。。
：ご苦労さまです。終わったら電気と戸締まり。
よろしくお願いします。
：分かりました。お疲れ様です。
: Kyuujitsu desuka?
: Aa Iyasono…
: Gokurou sama desu. Owattara denki to tojimari.
Yoroshiku onegaishimasu.
: Wakarimashita. Otsukaresamadesu.

: Anda bekerja di hari libur?
: Um, bukan.. ini..
:Terima kasih atas kerjasamanya, jika sudah selesai. Tolong matikan
lampu dan kunci pintunya.
: Baiklah. Terima kasih kerjasamanya.
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Dari cuplikan adegan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Shinichi
merupakan sebagai seorang ayah yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya.
Hal itu sesuai dengan konsep ayah kyouiku papa itu sendiri, bahwa seorang ayah
yang memiliki minat dan antusias terhadap pendidikan anaknya (Fukusawa,2009).
Unsur mise-en-scene dalam cuplikan gambar 4.8 menunjukkan setting
adegan berada dalam ruang kantor dan ekspresi yang ditumjukkan oleh Shinichi
Sakurai adalah serius mencari informasi di komputer. Kostum yang digunakan
Shinichi adalah pakaian tidak formal, karena hal tersebut dapat diketahui bahwa
saat itu hari libur, Shinichi memakai pakaian tidak formal dan berada di ruang
kantor. Pencahayaan yang cenderung terang menunjukkan bahwa waktu yang pada
adegan tersebut terjadi pada pagi hari.
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam masyarakat
Jepang, ayah adalah seorang yang mempunyai kedudukan dan posisi yang penting
dalam keluarga. Dalam hal ini, Shinichi ingin Kaori memiliki memiliki masa depan
yang bagus, maka dari itu Shinichi mencari informasi pendidikan untuk Kaori agar
memiliki jenjang pendidikan yang baik, tidak seperti dirinya dan istrinya yang
hanya lulusan SMP. Perilaku Shinichi yang berusaha mencari informasi untuk
pendidikan anaknya merupakan gambaran kyouiku papa dan sesuai dengan
penjelasan dari Ian Watt bahwa sosiologi sastra merupakan cerminan dari
masyarakat yang terdapat dalam karya sastra.
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b) Data 2
Data 2 pada gambar 4.9 merupakan adegan ketika Shinichi dan Kaori
sedang berada di toko buku, untuk mencari buku yang diperlukan untuk belajar.
Pada adegan ini mereka membeli banyak sekali buku, seperti terlihat pada dialog
berikut.

Gambar 4.9 adegan saat Shinichi dan Kaori di toko buku
(Episode 2 menit 00.01:27 – 00.01.57)
店員
シニチ
店員
シニチ
店員

シニチ
店員
シニチ
店員
シニチ
Tenin
Shinichi
Tenin
Shinichi
Tenin
Shinichi

：あっ お客様 大丈夫ですか。お手伝いしましょう。
：だったら。向こうにもまだ置いてあっから。
それ待ってきてくれる？
：まだあるんですか。こちら全てお買い上げですか。
：ダメ？
：いえいえ。。お買い上げありがとうございます。
１万円以上。お買い上げのお客様には。
配送サービス、させていただいてるんですけど。
：ああ...１万円以上？
：はい。
：それはいつ届くの？
：ご住所にもよりますが、遠方でなければ明日には…
：ダメダメ。今日から勉強開始って。決めてんだから。
: Aa okyakkusama daijyoubu desuka. Otetsudaishimashou.
: Dattara. Mukou ni momada oite akkara.
Sore matte kitekureru?
: Mada arun desuka. Kochira subete okai agedesuka.
: Dame?
: Ieie… okai age arigatou gozaimasu. Ichi man en ijyou.
: Aa… ichi man en ijyou?
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Tenin
Shinichi
Tenin
Shinichi

: Hai.
: Sore wa itsu todokuno?
: Gojyushou ni mo yorimasu ga, enpou de nakereba ashita ni wa…
: Dame dame. Kyou kara benkyou kaishitte. Kimeten dakara

Terjemahan:
Pegawai toko : Eh! Pak, apa anda baik-baik saja? Mari saya bantu.
Shinichi
: Kalau begitu, ada beberapa buku yang diletakkan di sebelah sana.
Bisa kamu bawa kemari?
Pegawai toko : Apa anda masih mencari yang lainnya?
Shinichi
: Tentu saja. Dia akan mengikuti ujian masuk SMP pertama.
Pegawai Toko : Apa anda ingin membeli semuanya disini?
Shinichi
: Apa tidak bisa?
Pegawai toko : Bisa, tentu saja bisa. Terima kasih banyak sudah berbelanja disini.
Untuk pelanggan yang berbelanja diatas 10,000 yen, kami akan
antarkan barangnya secara gratis.
Shinichi
: Oh begitu… lebih dari 10,000 yen?
Pegawai toko : Iya
Shinichi
: Kira-kira kapan akan dikirimkan?
Pegawai took : Tergantung dimana rumah anda, tapi kalau tidak jauh
mungkin besok sudah sampai.
Shinichi
: wah tidak bisa… Kami akan mulai belajar malam ini juga.
Berdasarkan dialog di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Shinichi tidak
mempermasalahkan uang yang dikeluarkan, karna membeli banyak buku untuk
keperluan belajar anaknya dan ingin langsung mempelajarinya setelah sampai di
rumah. Dalam konsep kyouiku papa, ayah berperan sangat cermat dalam mengatur
hal-hal yang diperlukan anaknya seperti yang diungkapkan oleh Fukusawa
(2009:72), ayah yang menerapkan konsep kyouiku papa sangat teliti dalam
merencanakan segalanya seperti buku apa yang akan dibaca anaknya, makanan apa
yang harus dimakan, kemana anak harus pergi, kapan anak boleh bermain dan
berbagai macam hal lainnya. Shinichi ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang
baik, maka dari itu dia tidak mempermasalahkan berapa uang dikeluarkan untuk
membeli buku pelajaran untuk Kaori. Perilaku Shinichi seperti itu menunjukkan
sifat ayah di dalam masyarakat yang memperdulikan anaknya.
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Unsur mise-en-scene pada adegan 4.9 memperlihatkan setting tempat
adegan adalah toko buku. Ekspresi Shinichi dan Kaori sangat bersemangat saat
memilih buku apa saja yang akan mereka beli. Kostum yang digunakan oleh
Shinichi adalah kaos dan celana santai karena akan pergi ke toko buku, sedangkan
kostum yang digunakan Kaori juga pakaian santai. Perilaku Shinichi yang
membelikan kebutuhan anaknya untuk menunjang proses belajar merupakan
gambaran kyouiku papa.

c) Data 3
adegan pada gambar 4.10 merupakan adegan Shinichi yang baru pulang
bekerja dan melihat tumpukan buku yang sudah ditata rapi oleh Kanako siap untuk
dikembalikan ke toko buku, karena Kanako merasa Shinichi terlalu berlebihan
menggunakan uang untuk sesuatu yang mustahil. Kanako mempertanyakan
keputusan Shinichi yang menginginkan Kaori untuk mengikuti ujian masuk,
sedangkan Kanako tidak setuju, karena Kanako mengetahui bahwa Kaori tidak
memiliki kemampuan untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di dalam test ujian.
Seperti terlihat dalam dialog berikut

Gambar 4.10 Adegan saat Shinichi dan Kanako membicarakan ujian masuk
Kaori
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(Episode 2 menit 00.12:21 – 00.13.21)
香夏子
シニチ

：信ちゃん この子にマジで受験させるつもり？
：だから言ったじゃないか。
この１年半頑張れば あいつにはバラ色の人生が
待ってるんだよ。
：算数のドリルだって１問も解けなかったじゃないバラ
色どこ ろか いばらの道だよ。
：お前 うまいこと言うね。
：信ちゃんのやってることには説得力がない。
：じゃあさ こういうのどう？俺も小学生に戻ったつもり
一緒に勉強するからそれで 佳織と一緒に成績を上げてく

香夏子
シニチ
香夏子
シニチ

Kanako
Shinichi
Kanako
Shinichi
Kanako
Dhinichi

Terjemahan
Kanako
Shinichi

Kanako
Shinichi
Kanako
Shinichi

: Shin chan kono ko ni maji de jyuuken saseru tsumori?
: Dakara itta jyanaika. Kono ichi nen han ganbareba aisatsu wa
bara iro no jinsei ga matterun dayo.
: Sansu no doriru datte ichi man mo tokenakatta jyanai bara iro
dokorokai bara no ichi dayo.
: Omae umai koto iu ne.
: Shin chan no yatteru koto ni wa settoku ryoku ga nai.
: Jya asa kou iu no dou? Are mo shougakusei ni modotta tsumori de
isshoni benkyousuru kara sore de Kaori to isshoni seiseki o ageteku.

: Shin-chan,kau sungguh ingin dia ikut ujian masuk ini?
: Aku sudah mengatakannya kan? Jika dia berusaha dengan
sungguh-sungguh satu setengah tahun ini, masa depan yang cerah
sudah menantinya.
: Bukan masa depan cerah, tapi jurang terjal yang sudah menantinya.
: Tumben kau mengatakan sesuatu yang bagus.
: Shin-chan, apa yang kau lakukan ini tidak terlalu meyakinkan.
: Lalu, bagaimana kalau begini? Aku akan belajar bersamanya, sama
seperti ketika aku belajar saat SD. Kemudian, kami berdua pasti
akan bertambah pintar.

Pada adegan ini Shinichi meyakinkan Kanako bahwa masa depan Kaori
akan cerah apabila mulai belajar dari sekarang agar bisa lulus ujian masuk hal
tersebut dapat dilihat dalam dialog pada kata-kata. 「だから言ったじゃないか。
この１年半頑張れば あいつにはバラ色の人生が待ってるんだよ」’dakara
itta jyanaika. Kono ichinenhan ganbareba aiysu ni wa bara iro no jinsei ga
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matterundayo’ (Aku sudah mengatakannya kan? Jika dia berusaha dengan
sungguh-sungguh satu setengah tahun ini, masa depan yang cerah sudah
menantinya), namun Kanako merasa kalau tindakan Shinichi terlalu berlebihan, dia
ingin Shinichi tidak memaksakan keinginannya terhadap Kaori, karena kemampuan
Kaori dalam belajar kurang baik, maka dari itu sangat sulit bagi Kaori untuk bisa
lulus tes, maka dari itu Shinichi berniat untuk belajar bersama Kaori. Shinichi
sangat bersikeras agar Kaori mengikuti ujian masuk SMP, karena dia ingin Kaori
mendapatkan masa depan yang cerah, tidak seperti dirinya dan istrinya, Kanako
yang hanya lulusan SMP.
Kyouiku papa sendiri muncul berkaitan dengan peran ayah dalam
pengasuhan dan pendidikan anaknya. Ayah dalam konsep ini memiliki ketertarikan
dan minat dalam pengasuhan dan pendidikan anak yaitu dengan ikut serta terlibat
dalam kegiatan yang dilakukan anak. Hal yang diakukan Shinichi tersebut
merupakan salah satu bentuk keterlibatan yang ditunjukkan ayah terhadap
pendidikan anaknya dan merupakan bentuk model ayah Jepang yang baru yaitu
seorang ayah yang tidak hanya bertugas mencari nafkah saja namun juga terlibat
dan ikut memperhatikan pendidikan anaknya. Dalam pengertian sosiologi sastra
menurut Ian Watt, perilaku yang ditunjukkan oleh Shinichi merupakan gambaran
masyarakat Jepang yang ingin disampaikan melalui karya sastra.
Unsur mise-en-scene pada gambar 4.10 setting tempat adegan di atas
dilakukan di ruang keluarga Sakurai. Kostum yang digunakan oleh Shinichi ada
pakaian kerja yang menunjukkan bahwa pada saat itu Shinichi baru sampai dari
rumah setelah bekerja, sedangkan Kanako memakai pakaian untuk tidur. Ekspresi

36

yang ditunjukkan Shinichi adalah ekspresi terkejut, hal ini karena dia merasa kaget
melihat buku yang dibeli dari toko buku sudah rapi siap dikirim kembali ke toko,
sedangkan ekspresi wajah Kanako terlihat kesal, karena Shinchan tidak
memberitahunya dahulu sebelum membeli banyak buku, dan merasa bahwa
Shinichi telalu berlebihan menginginkan Kaori untuk mengikuti tes masuk SMP.
Pencahayaan yang cenderung hanya lampu dalam ruangan yang tidak terlalu terang
menunjukkan waktu sudah larut malam. Hal ini dibuktikan dengan pakaian yang
digunakan oleh Kanako yang meggunakan pakaian untuk tidur. Dari penjelasan di
atas, Shinichi yang bersikeras ingin Kaori untuk bisa lulus dalam tes masuk SMP
dan berusaha ikut belaar bersama Kaori merupakan gambaran dari kyouiku papa.

d) Data 4
Adegan pada gambar 4.11 di bawah ini adalah ketika Shinichi merasa
bingung bagaimana menjelaskan soal wisatawan aritmatika kepada Kaori, karena
hal tersebut Shinichi meminta bantuan sahabat-sahabatnya untuk memecahkan
permasalahan soal tersebut dengan cara membuat video agar mudah dipahami oleh
Kaori. Sahabat-sahabat Shinichi dengan senang hati membantunya, namun pada
akhirnya mereka tidak memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Shinichi. Hal
tersebut membuat, Shinichi merasa frustasi dan bingung harus memakai cara apa
agar Kaori bisa memahami persoalan tersebut. Pada akhirnya Shinichi bertemu
dengan Narazaki dan meminta bantuan untuk membantunya mengajar Kaori.
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Gambar 4.11 Adegan Shinichi dan sahabat-sahabatnya membuat video

Gambar 4.12 Adegan Shinichi meminta bantuan kepada Narazaki untuk
mengajar Kaori
(Episode 4 menit ke 00:23:20 – 00.28:41)
シニチ
ナラザキ
シニチ
ナラザキ

Shinichi
Narazaki
Shinichi
Narazaki
Terjemahan
Shinichi
Narazaki
Shinichi

：あっ そうだよ。お前に聞けばよかったんだ。
そうだ…お前 旅人算って分かんだろ？
：はい。
：俺さ あれ佳織に どうやって説明しようか分かん
ねえん だわ。旅人算…
：ああ 旅人算はすごろくだって考えると分かり
やすいです。
: Aa Sou dayo. Omae ni sakeba yokattanda.
Sou da…Omae tabibitosantte wakandaro?
: Hai.
: Ore sa are Kaori ni dou yatte setsumeishouka wakanendawa.
Tabibitosan…
: Aa tabibitosan wa sugoroku datte kangaeru to wakari yasui desu.

: Ah! Oh ya! Aku juga harus memintanya ke kau.
Oh yaa kau tau wisatawan arimatika kan?
: Ya
: Aku tidak tau bagaimana caranya menjelaskannya ke Kaori.
Wisatawan Aritmatika…
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Narazaki

:Oh, wisatawan aritmatika lebih gampang dimengerti
menggunakan Sugoroku (permainan ular tangga)

Pada adegan di gambar 4.12 Shinichi meminta bantuan Narazaki teman
kantornya yang lulusan universitas untuk membantunya mengajari Kaori tentang
soal aritmatika. Dalam adegan tersebut terlihat bahwa Shinichi peduli dengan
pendidikan Kaori, dia ingin Kaori memahami soal yang sulit dengan cara yang
mudah dengan meminta bantuan dari Narazaki. Hal tersebut dapat dilihat dalam
dialog pada kata-kata「俺さ あれ佳織に どうやって説明しようか分かんねえ
ん だ わ 。 旅 人 算 … 」 ‵ oresa are Kaori ni douyatte setsumeishouka
wakaneendawa. Tabibito…’ (Aku tidak tau bagaimana caranya menjelaskannya ke
Kaori. Wisatawan Aritmatika…) pada menit ke 28:33. Hal itu sesuai dengan
konsep kyouiku papa itu sendiri, bahwa ayah memiliki minat dan antusias terhadap
pendidikan dan pengasuhan anak (Fukusawa, 2009:68-69). Penjelasan di atas
menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ayah menginginkan hal yang terbaik bagi
anaknya, sesuai dengan penjelasan Ian Watt bahwa sastra mencerminkan keadaan
masyarakat pada saat ini.
Unsur mise-en-scene pada adegan ini menunjukkan setting di jalan
pertokoan yang dekat dengan kedai milik sahabat Shinichi yaitu Matsuo. Ekspresi
yang ditunjukkan oleh Shinichi adalah semangat, karena akhirnya dia mengetahui
bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan persoalan wisatawan aritmatika secara
mudah dengan bantuan dari Narazaki. Sedangkan ekspresi Narazaki adalah terkejut
dan gugup, karena dia tidak menyangka Shinichi akan meminta bantuannya untuk
mengajari Kaori. Pencahayaan dalam adegan ini terjadi pada malam hari,bisa
dilihat hanya ada sinar dari lampu-lampu pertokoan yang tidak di shoot secara fokus,
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karena fokus terhadap Shinichi dan Narazaki. Kostum yang digunakan Shinichi
adalah pakaian kerja dan jaket, begitupun dengan Narazaki. Perilaku Shinichi yang
berusaha mencari cara agar bisa mengajari Kaori dengan mudah merupakan
gambaran kyouiku papa.

e) Data 5
Adegan pada gambar dibawah ini ketika Maria sedang belajar bersama guru
privatnya di rumah dan Naoyasu yang baru saja pulang kerja, ia menanyakan
bagaimana kemajuan Maria dalam belajar. Namun, menurut gurunya Maria kurang
konsentrasi dalam pelajar dan hal tersebut menjadi kendala dalam belajar.

Gambar 4.13 Adegan ketika Naoyasu menanyakan perkembangan Maria
dalam belajar kepada guru lesnya.
(Episode 4 menit ke 00:16:48– 00.17:00)
ナオヤス
先生
ナオヤス
先生

：今日は ここでお勉強か？
：お嬢様が今日はこちらでやりたいと言うので
：どうですか？ 出来の方は？
：今日は あまりよくないですね。

Naoyasu
Sensei
Naoyasu
Sensei

: Kyou wa koko de obenkyou ka?
: Ojyousama ga kyou wa kochira de yaritai to iu no de
: Dou desu ka? Deki no kata wa?
: kyou wa Amari yokunai desu ne.
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Terjemahan :
Naoyasu
Guru
Naoyasu
Guru

: Sekarang belajar disini ya?
: Anakmu bilang dia ingin belajar disini hari ini
: Bagaimana? Hasilnya?
: Hmm… Tidak terlalu bagus hari ini.

Adegan pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa Naoyasu peduli dengan
perkembangan belajar anaknya. Unsur mise-en-scene memperlihatkan setting
tempat adegan tersebut berada di rumah ketika Naoyasu pulang dari kantor hal
tersebut terlihat pada kostum yang digunakan oleh Naoyasu adalah kemeja dengan
dasi yang meunjukkan pakaian untuk bekerja. Sedangkan kostum yang digunakan
oleh Maria adalah pakaian santai dan kostum yang digunakan oleh pak guru adalah
pakaian resmi berdasi. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Naoyasu adalah ekspresi
ramah dan beharap dengan hasil belajar anaknya. Pencahayaan yang cenderung
sedikit gelap dan menyalakan lampu seisi ruangan menunjukkan bahwa waktu
dalam adegan tersebut terjadi pada malam hari selepas Naoyasu pulang dari bekerja.
Fukusawa Maki dalam artikel pada situs Nikkei Business tahun 2006
menulis para ayah kyouiku papa sejak diri mereka masih kecil pun sudah mengikuti
les, dan umumnya mereka pun melakukan hal yang sama kepada anak mereka. Hal
itu pula yang dilakukan oleh Naoyasu. Sebagai seorang ayah yang memiliki
ketertarikan pada pendidikan anaknya hal tersebut tentu saja tidak luput dari
perhatiannya. Sosok ayah dalam masyarakat saat ini, sesuai dengan perilaku yang
Naoyasu tampilkan, ayah tertarik untuk mengetahui perkembangan hasil belajar
anaknya yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Perilaku Naoyasu yang ingin
tahu perkembangan belajar anaknya merupakan gambaran kyouiku papa.
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4.3.1.2 Harapan Ayah pada Anak Agar Berprestasi
a) Data 1
Adegan 1 pada gambar 4.14 merupakan adegan Shinichi mengantar Kaori
mengikuti kelas percobaan untuk mengikuti juku (les). Pada adegan ini Shinichi
menaruh harapan besar saat Kaori menunjuk tangan untuk bisa menjawab
pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru, namun karna nilai Kaori yang tidak
bagus pada tes sebelumnya, guru tersebut menganggap Kaori tidak akan bisa
menjawab pertanyaan tersebut dan menyuruh Maria untuk menjawab pertanyaan
tersebut. Shinichi yakin bahwa Kaori bisa menjawab pertanyaan yang sudah
disiapkan, maka dari itu dia meminta kepada guru tersebut untuk memberi
kesempatan pada Kaori untuk menjawabnya.

Gambar 4.14 Adegan Kaori sedang mengikuti kelas percobaan ditemani
Shinichi
(Episode 2 menit ke 00:28-54 – 00.33:12)
シニチ
先生
シニチ
先生
シニチ
Shinichi
Sensei
Shinichi

：先生、うちの子さっきかずっと手を挙げてるんですけど
：あなたは？
：桜井信一。あっ この子の父親です。今日は体験授業で
来ていて体験授業じゃ答えるのダメなんすか？
：ダメではないですけど
：だったらお願いしますよ
: Sensei, uchi no ko sakki kazutto te o ageterun desu kedo.
: Anata wa?
: Sakurai Shinichi. Aa kono ko no chichi oya desu.
Kyou wa taiken jyugyou de kiteite taiken jyugyou jya kotaeru

42

Sensei
Shinichi

no dame nansuka?
: Dame dewa nai desu kedo…
: Dattara onegai shimasuyo.

Terjemahan :
Shinichi
: Sensei, anak saya mengangkat tangan dari tadi.
Guru
: Siapa anda?
Shinichi
: Sakurai Shinichi. Saya ayahnya. Kami ikut kelas percobaan
hari ini. Apa dia tidak boleh ikut menjawab?
Guru
: Bukannya tidak boleh…
Shinichi
: Kalau begitu, biarkan dia mencobanya.
Berdasarkan dialog diatas, dapat disimpulkan bahwa Shinichi memiliki
harapan besar Kaori bisa menyelesaikan soal tersebut, hal tersebut dapat dilihat
dalam dialog pada kata-kata 「先生、うちの子さっきかずっと手を挙げてる
んですけど」’sensei, uchi no ko sakki kazutto te o ageteru,n desukedo’ (“Sensei,
anak saya mengangkat tangan dari tadi”). Seperti yang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya, dalam masyarakat Jepang, ayah adalah seseorang yang mempunyai
kedudukan dan posisi yang penting dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan
bahwa sastra mencerminkan keadaan masyarakat saat ini, sesuai dengan penjelasan
dari Ian Watt. Dalam hal ini Shinichi ingin Kaori memiliki jenjang pendidikan yang
baik, agar saat dia tumbuh besar, dia bisa diterima dalam kehidupan masyrakat dan
tidak direndahkan karna status pendidikan yang rendah, maka dari itu Shinichi
memiliki harapan yang besar kepada Kaori.
Unsur mise-en-scene pada cuplikan 4.14 memperlihatkan setting di ruang
kelas. Ekspresi Shinichi meperlihatkan bahwa dia terkejut karena tidak menyangka
Kaori akan menunjuk tangannya kepada guru untuk menjawab pertanyaan. Kostum
yang digunakan Shinichi adalah pakaian formal atau pakaian kerja, sedangkan
pakaian yang digunakan Kaori adalah pakaian santai. Shinichi yang memiliki
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harapan anaknya bisa menyelesaikan soal yang diberikan guru dengan benar
merupakan gambaran dari kyouiku papa.
b) Data 2
Pada gambar di bawah ini adalah ketika Naoyasu menemani anaknya yang
baru saja pindah ke sekolah barunya yang merupakan sekolah yang sama dengan
Kaori. Naoyasu memiliki harapan di sekolah barunya Maria dapat berbaur dengan
teman-temannya, karena Maria memiliki karakter yang pendiam.

Gambar 4.15 Adegan ketika Naoyasu menemani anaknya saat hari pertama
di sekolah baru
(Episode 2 menit ke 00:07:18– 00.07:44)
ナオヤス
ミドリ先生
ナオヤス

：あッ ちょっといいですか
：はい？
：転校してきた徳川麻里亜の父です。
もう５年生なので 卒業まで長くないですがどうか
仲良くしてやってください。

Naoyasu
: Aa Chotto ii desu ka?
Midori Sensei : Hai?
Naoyasu
: tenkoushite kita Tokugawa Maria no chichi desu.
Mou go nen sei na no de sotsugyou made nagakunai
desu ga douka naka yokushiteyatte kudasai.
Terjemahan :
Naoyasu
: Maaf, boleh saya mengganggu sebentar?
Guru Koyama : Ya?
Naoyasu
: Saya ayah dari Tokugawa Maria, yang baru saja pindah.
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Kalian sudah kelas lima sekarang, dan kelulusan tidak lama lagi,
tapi tolong berbaurlah dengan teman-temanmu.
Dalam dialog di atas terlihat bahwa Naoyasu berharap anaknya bisa berbaur
dengan teman-teman sekelasnya. Pada saat adegan ini Naoyasu menginginkan
anaknya bukan hanya fokus pada pelajaran sekolah saja, namun juga menginginkan
anaknya bisa berbaur dengan teman-teman di kelas. Unsur mise-en-scene dalam
cuplikan adegan gambar 4.15 menunjukkan setting di ruang kelas dan waktu
menujukkan pagi hari karena akan mulainya proses belajar mengajar. Ekspresi yang
ditunjukkan Naoyasu adalah berharap agar anaknya diperlakukan dengan baik di
sekolah baru tersebut. Kostum yang digunakan Naoyasu adalah pakaian untuk
bekerja, karena setelah mengantar anaknya, ia akan langsung pergi bekerja.
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam masyarakat
Jepang, ayah adalah seorang yang mempunyai kedudukan dan posisi yang penting
dalam keluarga. Dalam hal ini, Naoyasu ingin Maria bisa mewujudkan impiannya
untuk fokus belajar dan juga mempunyai teman di sekolah. Perilaku Naoyasu yang
megingkinkan anaknya memiliki teman merupakan cerminan masyarakat yang
tercermin dalam sebuah karya sastra. Maka dari itu, Naoyasu sangat berharap
kepada Maria. Naoyasu yang memiliki harapan anaknya bisa belajar dengan baik
di sekolah barunya dan bisa berteman dengan anak-anak lain di kelas merupakan
gambaran kyouiku papa.
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4.3.1.3 Menerapkan Metode Belajar
a) Data 1
Shinichi mendapatkan laporan dan teguran oleh guru Kaori di sekolah,
karena Kaori tertidur pada saat belajar di kelas hal ini disebabkan kelelahan karna
belajar bersama Shinichi di rumah. Melihat anaknya memiliki masalah seperti itu,
Shinichi tidak tinggal diam dan akhirnya membuat jadwal belajar untuk Kaori.

Gambar 4.16 Adegan Shinichi memberitahu Kaori dan Kanako tentang
jadwal yang dia buat
(Episode 3 menit ke 00:37:02 – 00.37:34)
シニチ

カオリ
シニチ
Shinichi
Kaori
Shinichi
Terjemahan
Shinichi
Kaori
Shinichi

：何でしょう？これは時間割表です。
お父さんと佳織は今日からこの時間割表に合わせて
勉強します。
：へえ～ すごい
：ちゃんと佳織とお父さんの寝る時間も確保してあるぞ
: Nan deshou? Kore wa jikan wari desu. Otousan to Kaori wa kyou
kara kono jikan wari ni awasete benkyou o shimasu.
: Hee sugoi
: Chan to Kaori to otousan no neru jikan mo kaku hoshite aruzo.

: Apa ini menurutmu? Ini jadwal. mulai sekarang, ayah dan Kaori
akan mengikuti jadwal untuk belajar.
: Eh.. Hebat
: Aku memasukkan waktu yang tepat untuk tidur juga
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Selama ini Shinichi dan Kaori tidak memiliki jadwal belajar yang tepat,
karena teguran tersebut akhirnya Shinichi memikirkan metode yang tepat untuk
memberi waktu Kaori dalam belajar bersama dirinya. Seperti yang dikatakan
Fukusawa (2009) bahwa umumnya para ayah yang menjalankan kyouiku papa
memiliki metode khasnya masing-masing dalam merencanakan pendidikan yang
unggul untuk anaknya. Dengan adanya jadwal tersebut, proses belajar mengajar
Kaori dan Shinichi jadi terstruktur. Perilaku Shinichi menunjukkan cerminan
masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Ian Watt, bahwa sastra merupakan
cerminan dari masyarakat, karena dalam masyarakat sendiri sosok ayah
menginginkan anaknya memiliki hidup yang teratur, seperti waktu istirahat dan
belajar.
Unsur mise-en-scene dalam gambar 4.16, setting tempat berada di ruang
makan lalu berpindah ke ruang keluarga untuk memasang jadwal di dinding.
Kostum yang digunakan oleh Shinichi, Kanako dan Kaori adalah pakaian santai
karena mereka berada di rumah. Hal tersebut membuktikan bahwa suasana pada
malam hari, karena mereka berkumpul di rumah dan sedang menyiapkan makan
malam. Perilaku Shinichi yang membuat jadwal belajar agar anaknya tidak
kelelahan merupakan gambaran kyouiku papa.

b) Data 2
Pada adegan di bawah ini menceritakan Naoyasu yang bertanya kepada guru
les privat Maria tentang perkembangan belajar anaknya dan meminta saran untuk
bisa libur mengikuti acara barbeque yang diadakan oleh Shinichi.
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Gambar 4.17 Adegan Naoyasu bertanya kepada Guru les bagaimana
perkembangan belajar anaknya
(Episode 6 menit ke 00:33:05 – 00.33:14)
ナオヤス

：お疲れ様です。どうでしたか。今日は？

先生

：先日も言いましたが今のままでは難しいですね正直
バーベキューなんかやってる場合じゃないと思います。

Naoyasu

: otsukaresamadesu. Doudeshitaka. Kyou wa?

Sensei

: Senjitsu mo iimashita ga ima no mama dewa muzukashii desu ne.
Shoujiki baabekyuu nan ka yatteru baai jyanai to omoimasu.

Terjemahan
Naoyasu

: Terima kasih atas kerja keras anda. Bagaimana hari ini?

Guru

: Aku telah mengatakan kepada anda, bahwa tingkat ini akan sulit.
Sejujurnya, aku rasa bukan waktunya untuk pergi ke barbekyu.
Berdasarkan cuplikan percakapan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa

Naoyasu ingin mengetahui bagaimana perkembangan proses belajar anaknya, maka
dari itu Naoyasu menggunakan jasa guru privat agar bisa mengontrol
perkembangan belajar dengan mudah. Dalam konsep kyouiku papa ayah berperan
sangat cermat dalam mengatur keperluan yang dibutuhkan oleh anaknya (Fukasawa,
2009: 72). Maka dari itu, Naoyasu meminta pendapat kepada guru anaknya
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bagaimana kalau anaknya libur untuk mengikuti acara barbekyu yang diadakan oleh
Shinichi sebelum ujian tes masuk SMP di mulai, agar anak-anak mereka
mendapatkan waktu senggang, tidak hanya belajar saja. Dalam hal ini, Naoyasu
sangat cermat dalam menentukan keputusan bagi anaknya.
Naoyasu memiliki metode belajar yang berbeda dengan Shinichi, yaitu
Naoyasu menggunakan jasa orang lain untuk membantu Maria dalam belajar,
namun tetap mengontrol perkembangan belajar anaknya. Seperti yang dikatakan
oleh Fukasawa (2009) bahwa umumnya para ayah yang menjalankan kyouiku papa
memiliki metode khasnya masing-masing dalam merencanakan pendidikan yang
unggul untuk anaknya. Hal tersebut menunjukkan sikap ayah dalam masyarakat
yang ingin anaknya memiliki jenjang pendidikan yang baik, seperti dijelaskan oleh
Ian Watt, sastra merupakan cerminan masyarakat saat ini.
Unsur mise-en-scene dalam gambar 4.17, setting berada di ruang yang biasa
digunakan Maria belajar bersama guru les yaitu di ruang keluarga. Kostum yang
digunakan Naoyasu adalah pakaian santai yang sopan dan pakaian yang digunakan
oleh guru les adalah pakaian yang sopan. Suasana pada saat itu menunjukkan waktu
malam hari, karena Naoyasu sudah pulang kerja dan berada di rumah. Perilaku
Naoyasu yang menanyakan perkembangan belajar anaknya merupakan gambaran
kyouiku papa.
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4.3.1.4 Menyerahkan Segala Keputusan Kepada Anak
a) Data 1
Adegan pada gambar di bawah ini adalah ketika Shinichi dan Kaori
mengambil hasil tes di di tempat les/juku, namun hasil yang Kaori dapatkan tidak
bagus. Pada awalnya Shinichi ingin memasukkan Kaori di juku, namun karna hasil
yang tidak bagus, Kaori akan ditempatkan di kelas dengan murid lain yang memiliki
kemampuan rendah. Shinichi tidak terima Kaori direndahkan oleh tempat juku
tersebut. Pada dialog di bawah ini Kaori menanyakan pada Shinichi apakah tidak
masalah apabila dia tidak belajar, sedangkan Shinichi memberikan kebebasan pada
Kaori untuk memutuskannya.

Gambar 4.18 Adegan Shinichi dan Kaori setelah melihat hasil tes di juku
(Episode 1 menit ke 00:42:20 – 00.42:50)
カオリ
シニチ

：ねえ 塾 入らないの？
：あいつらは入塾料が欲しいだけなんだよ。
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お前は一番下の クラスで飼い殺しにされるんだ。
：それじゃ 佳織勉強しなくてもいいの？
：ああ 嫌なら無理してやることないさ
：そしたら… 佳織中卒かな？
：えッ？

カオリ
シニチ
カオリ
シニチ
Kaori
Shinichi
Kaori
Shinichi
Kaori
Shinichi
Terjemahan
Kaori
Shinichi

Kaori
Shinichi
Kaori
Shinichi

: Nee Jyuku hairanai no?
: Aitsura wa nyujyuku ga hoshii dake nan dayo.
Omae wa ichi ban shita no kurasu de kai kuroshi ni sarerunda.
: Sore jya Kaori benkyou shina kute mo ii no?
: Aa iyanara murishite yaru koto nai sa.
: Soshitara…Kaori chuusotsu kana.
: Ee?

: Aku tidak bisa masuk les/bimbel?
: Orang-orang itu hanya ingin biaya lesnya saja.
Mereka akan membuatmu terbunuh dengan menempatkanmu
di kelas bawah.
: Apa ini tak masalah kalau aku tak belajar?
: Ya, jika kau tak suka, tidak usah memaksakan diri.
: Jadi… Aku akan…jadi lulusan SMP?
: he?

Pada potogan percakapan di atas dapat dilihat dari dialog 「ああ 嫌なら無
理してやることないさ」’Aa iyanara murishite yaru kotonaisa’ (Ya, jika kau tak
suka, tidak usah memaksakan diri), bahwa Shinichi menyerahkan keputusan kepada
Kaori, dia tidak memaksa Kaori untuk mengikuti kemaunnya untuk mengikuti ujian
masuk SMP. Tetapi, pada dialog Kaori berikut ini 「そしたら… 佳織中卒か
な ？ 」 ’Soshitara… Kaori chuusotsu kana?’ (Jadi… Aku akan…jadi lulusan
SMP?) dapat disimpulkan bahwa dia merasa kecewa apabila tidak belajar, karena
akan menjadi lulusan SMP, setelah megucapkan dialog itu Kaori pergi
meninggalkan Shinichi yang termenung karena ucapan Kaori tersebut.
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Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengertian dari
kyouiku papa sendiri adalah keterlibatan sosok ayah dalam mengurus dan
mmendidik anak (Fukusawa, 2009). Para ayah yang menerapkan konsep kyouiku
papa memang lebih merencanakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi
segala hal yang dilakukan ayah dalam konsep kyouiku papa tersebut hanya ingin
meningkatkan potensi anak mereka, dan pada akhirnya menyerahkan segala
keputusan kepada anak-anaknya. Dalam sosiologi sastra menurut Ian Watt, sebuah
karya sastra merupakan cerminan dari masyarakat saat ini.
Unsur mise-en-scene dalam adegan di atas menunjukkan setting berada di
depan tempat juku. Kostum yang digunakan Shinichi adalah pakaian kerja,
sedangkan Kaori memakai baju santai dan membawa tas. Pencahayaan yang terang
namun tidak terik menunjukkan bahwa adegan tersebut dilakukan pada sore hari.
Ekspresi yang ditunjukkan Shinichi adalah ekspresi kecewa, karena hasil nilai
Kaori yang tidak baik. Sedangkan ekspresi Kaori kecewa dan sedih, karena apabila
dia tidak belajar, dia akan menjadi lulusan SMP saja.

b) Data 2
Pada adegan di bawah ini Shinichi bertemu dengan Naoyasu membicarakan
perkembangan nilai anak mereka dan membicarakan pilihan sekolah yang akan
dipilih.
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Gambar 4.19 Adegan ketika Shinichi dan Naoyasu bertemu membicarakan
anak-anak mereka
(Episode 9 menit ke 00:06:56 – 00.07:13)
シニチ
ナオヤス

：併願は？ 考えてるのか？
：麻里亜にとって応用以外は意味がないんだ。

Shinichi
Naoyasu

: Heigan wa? Kangaeteru no ka?
: Maria ni totte Ouyou igai wa imi ga na in da.

Shinichi
: Bagaimana dengan sekolah lain? Kamu ada alternatif?
Naoyasu
: Bagi Maria, selain Ouyou tidak ada gunanya memasuki sekolah
lain.
Pada adegan pada gambar 4.19 adalah adegan ketika Naoyasu bertemu
dengan Shinichi yang sedang membicarakan hasil nilai sebelum mengikuti ujian
dan pilihan sekolah yang akan anak-anak mereka pilih untuk tes masuk. Dalam
kutipan percakapan di atas dapat diketahui bahwa Naoyasu menyerahkan keputusan
untuk memilih sekolah yang dituju sepenuhnya pada Maria, dan ia mendukung
keputusan Maria dalam menentukannya. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada
bab sebelumnya, pengertian dari kyouiku papa adalah keterlibatan ayah dalam
mengurus dan mendidik anak (Fukusawa, 2009). Para ayah yang menerapkan
konsep kyouiku papa memang lebih merencanakan dengan baik pendidikan yang
terbaik untuk anaknya. Segala hal tersebut sudah diatur oleh ayah dengan cermat.
Tetapi segala hal yang dilakukan ayah dalam konsep kyouiku papa tersebut hanya
ingin meningkatkan potensi anak mereka. Cerminan ayah kyouiku papa merupakan
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cerminan dari masyarakat yang dibentuk dalam sebuah karya sastra menurut Ian
Watt.
Unsur mise-en-scene dalam adegan tersebut menunjukkan setting yang
berada di kantor Naoyasu. Kostum yang digunakan oleh Naoyasu adalah pakaian
kerja, sedangkan Shinichi mengenakan pakaian santai namun sopan. Pencahayaan
yang cenderung terang menunjukkan bahwa adegan itu terjadi pada siang hari.
Ekspresi yag ditunjukkan oleh Naoyasu dan Shinichi adalah ekspresi berharap dan
bangga saat membicarakan anak-anak mereka. Perilaku Naoyasu yang memberikan
kebebasan anaknya dalam memilih merupakan gambaran kyouiku papa.

4.3.1.5 Partisipasi Ayah dalam Kegiatan Sekolah Anaknya
a) Data 1
Adegan pada gambar 4.20 ini merupakan adegan Shinichi bertemu dengan
wali kelas Kaori di sekolah untuk mendapatkan salinan rapor anaknya dan meminta
izin untuk memberikan cuti untuk anaknya agar fokus belajar. Salinan rapor itu
akan digunakan Shinichi untuk dilampirkan pada saat pendaftaran di sekolah
Ouyou Gakuen yang merupakan sekolah terfavorit yang menjadi pilihan Shinichi
untuk anaknya. Seperti terlihat pada dialog berikut.

Gambar 4.20 Adegan Shinichi bertemu dengan wali kelas Kaori di sekolah
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(Episode 9 menit ke 00:02:09– 00.03:06)
ミドリ
シニチ
ミドリ
シニチ
ミドリ
シニチ
ミドリ
シニチ
ミドリ
シニチ
ミドリ
シニチ

：通知表のコピーですか？了解しました。
もうそんな時期になったんですね
：そうなんです あっという間です
：志望校は どこなんですか？
：桜葉学園です。
：他には どこを？
：桜葉学園だけです。
：ずいぶんと思い切りましたね。
：それと あと もうひとつお願いがあるんですけど
：はい。
：３学期は学校を休ませてください
：いつまでですか？
：受験日までずっとです。

Midori Sensei : Tsuuchi hyou no kopi desu ka? Ryoukai shimashita.
Mou sonna jiki ni nattan desu ne.
Shinichi
: Sounan desu atto iu aida desu.
Midori Sensei : Shiboukou wa doko nan desu ka.
Shinichi
: Ouyou gakuen desu.
Midori Sensei : Hoka ni wa doko o?
Shinichi
: Ouyou gakuen dake desu.
Midori Sensei : Zuibun to omoi sarimashita ne.
Shinichi
: Sore to ato mou hitotsu onegai ga arun desu kedo
Midori Sensei : hai.
Shinichih
: San gakki wa gakkou o yasumasete kudasai.
Midori Sensei : Itsu made desu ka?
Shinichi
: Jyukenbi made zutto desu.
Terjemahan
Midori
Shinichi
Midori
Shinichi
Midori
Shinichi
Midori
Shinichi
Midori
Shinichi
Midori
Shinichi

: Salinan rapor? Aku mengerti. Sudah musim itu ya?
: Itu benar.Waktu benar-benar berlalu.
: Apa sekolah pilihan anda?
: Ouyou Gakuen.
: Bagaimana dengan alternatifnya?
: Hanya Ouyou Gakuen.
: Anda tentu membuat keputusan.
: Selain itu, saya punya permintaan lain.
: Ya.
: Tolong berikan cuti dari sekolah untuk semester ketiga.
: Sampai kapan?
: Sepanjang sampai ujian masuk.

55

Kehadiran Shinichi di sekolah untuk bertemu dengan wali kelas Kaori
merupakan salah satu cerminan dari konsep kyouiku papa yaitu memiliki
ketertarikan terhadap pendidikan dan pengasuhan anak. Salah satu bentuk
ketertarikan dan minat yang ditunjukkan terhadap pendidikan anak adalah dengan
ikut serta dan terlibat dalam urusan kepentingan sekolah anaknya. Perilaku Shinichi
yang datang pada kegiatan sekolah menunjukkan sikap seorang ayah dalam
masyarakat, sesuai dengan penjelasan Ian Watt, sosiologi sastra merupakan sastra
yang mencerminkan masyarakat.
Unsur mise-en-scene yang terdapat di adegan ini adalah setting yang berada
di ruang guru, dalam adegan tersebut juga menggambarkan ada beberapa guru yang
sedang bekerja di mejanya masing-masing. Kostum yang digunakan Shinichi
pakaian formal dan pakaian yang digunakan Midori merupakan pakaian formal
yang biasa dia gunakan saat mengajar. Suasana ruang guru pencahayaannya terang
karena mendapat sinar dari matahari yang menandakan pertemuan tersebut terjadi
pada siang hari. Ekspresi yang ditunjukkan Shinichi adalah ekspresi tegang karena
takut permohonan untuk meminta cuti agar Kaori bisa fokus belajar di tolak oleh
wali kelas Kaori.
b) Data 2
Adegan pada gambar di bawah ini adalah ketika Naoyasu Tokugawa
menghadiri pertemuan antara wali kelas dengan orang tua murid, pada pertemuan
ini Naoyasu meminta agar anaknya diberikan cuti sekolah agar bias fokus belajar
untuk mengikuti ujian masuk SMP.
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Gambar 4.21 Adegan Naoyasu mengikuti pertemuan wali kelas dengan
orang tua murid
(Episode 6 menit ke 00:04:45– 00.05:41)
ミドリ先生
ナオヤス

ミドリ先生
ナオヤス

：休学させたい？
：麻里亜をこの学校に転校させたのは中学受験のためです。
前の学校は小中一貫校でそのまま 上に上がっても
よかったんです。がいじめのようなこともありあの子も
別の学校に行きたいと。
：うちの学校にも６年生になると受験に向けて準備を
なさる方は何人かおります。しかし 今はまだ１学期ですよ。
：先生。勝負は もう始まってるんです。

Midori Sensei : kyuugaku sasetai?
Naoyasu
: Maria o kono gakkou ni tenkousaseta no wa chuugaku
juken no tame desu. Mae no gakkou wa shouchuu ikkan kou
de sono mama ue ni agatte mo yokattan desu. ijime no
youna koto mo amari ano ko mo betsu no gakkou ni ikitaito.
Midori Sensei : uchi no gakkou ni mo roku nen sei ni naru to juken ni mukete
junbi o nasaru kata wa nanin ka arimasu. Shikashi ima wa
mada ichi gakki desu yo.
Naoyasu
: Sensei. Shoubu wa mou hajimaterun desu.
Terjemahan :
Midori Sensei : Anda ingin dia mengambil cuti?
Naoyasu
: Alasan Maria pindah sekolah disini adalah untuk ujian
masuk SMP. Sekolah sebelumnya adalah sekolah dasar dan
menengah yang terintegrasi. Dia bias saja dipromosikan seperti
itu, tapi dia diintimidasi jadi dia indin pergi ke sekolah lain.
Midori Sensei : Di sekolah kami, ada juga beberapa siswa yang akan
mempersiapkan ujian masuk saat mereka menjadi anak kelas
enam. Tetapikan sekarang baru semester pertama.
Naoyasu
: Bu Guru. Pertandingan sudah dimulai.
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Pada kutipan dialog di atas dapat dilihat bahwa pada tokoh Naoyasu tertarik
terhadap pendidikan anaknya dengan mengikuti pertemuan antara wali murid dan
guru, ia beharap anaknya yaitu Maria bisa fokus belajar untuk mengikuti ujian
masuk dengan meminta izin cuti sekolah. Maria merupakan siswi pindahan di
sekolah Kaori, Maria memilih pindah sekolah agar dia bisa fokus belajar untuk
ujian masuk. Adegan Naoyasu tersebut dapat diidentifikasikan sebagai bentuk
seorang ayah yang sangat memperhatikan dan mempunyai ketertarikan terhadap
pendidikan anaknya. Hal itu sesuai dengan konsep kyouiku papa, bahwa merupakan
seorang ayah yang memiliki minat dan antusias terhadap pendidikan anaknya
(Fukusawa, 2009). Perilaku Naoyasu yang datang pada kegiatan sekolah
menunjukkan sikap seorang ayah dalam masyarakat, sesuai dengan penjelasan Ian
Watt, sosiologi sastra merupakan sastra yang mencerminkan masyarakat.
Unsur mise-en-scene pada adegan ini adalah setting yang berada di ruang
kelas, pertemuan ini bersifat pribadi/bergantian antara wali kelas dengan orang tua
murid. Ekspresi yang diperlihatkan Naoyasu adalah ekspresi tegas dan sangat yakin
untuk meminta agar wali kelas Maria memberikan izin untuk cuti sekolah
sedangkan ekspresi wali kelas terlihat terkejut dengan permintaan dari Naoyasu.
Pencahayaan yang cenderung terang menunjukkan bahwa adegan tersebut terjadi
pada siang hari. Kostum yang digunakan oleh Naoyasu adalah pakaian resmi untuk
bekerja, sedangkan kostum yang digunakan wali kelas adalah pakaian sopan yang
biasa dipakai untuk mengajar.
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4.3.1.6 Harapan Ayah untuk Selalu Dekat dengan Ayah
Naoyasu merupakan sosok ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, karena
hal itu Naoyasu memiliki jarak antara dirinya dengan Maria. Naoyasu berusaha
untuk bisa dekat dengan Maria.
a) Data 1
Pada adegan di bawah ini Naoyasu dan Shinichi sedang mengantar anak
mereka untuk ujian percobaan tes masuk SMP, karena waktu tes berakhir lama
Naoyasu mengajak Shinichi untuk mencari tempat untuk mengobrol berdua.
Naoyasu dan Shinichi merupakan teman satu sekolah saat SD namun mereka tidak
akrab. Pada saat mengobrol tersebut bersetting di sebuah restaurant dan Naoyasu
memesan minuman beralkohol, pakaian yang digunakan Naoyasu adalah pakaian
kerja resmi dan Shinichi memakai pakaian santai untuk pergi keluar rumah namun
sopan. Suasana pada adegan itu terjadi pada siang hari.

Gambar 4.22 Adegan Naoyasu berbicang-bincang bersama Shinichi setelah
mengantar anak-anak mereka untuk tes percobaan ujian masuk SMP
(Episode 5 menit ke 00:33:44– 00.33:56)
ナオヤス
シニチ

：飲まないんですか。
：佳織が頑張ってる最中にこんなの飲めないよ。
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ナオヤス
シニチ
Naoyasu
Shinichi
Naoyasu
Shinichi
Terjemahan
Naoyasu
Shinichi
Naoyasu
Shinichi

：僕なんか 酒でも飲まないと娘と話もできませんよ。
何か コツのようなものがあるんですか？
：別に意識したことはないけど
: Nomanain desu ka.
: Kaori ga ganbatteru saichuu ni konna no nomenaiyo.
: Boku nan ka sake demo nomanai to musume to hanashi mo
dekimasen yo. Nani ka kotsu no youna mono ga arun desu ka?
: Betsu ni ishikishita koto wa nai kedo.

: Kamu tidak minum?
: Aku tidak bisa minum sesuatu seperti ini, saat Kaori sedang
berusaha yang terbaik.
: Jika aku tidak minum, aku tdak bisa berbicara dengan anakku.
Apakah ada trik untuk itu?
: Aku tidak begitu sadar akan hal itu.

Berdasarkan dialog di atas, Naoyasu ingin mencari tahu bagaimana caranya
untuk bisa dekat dengan anaknya, karena selama ini dia sulit untuk berbicara dan
bersikap santai dengan anakya. Berbeda dengan Shinichi yang sangat akrab dengan
anaknya, maka dari itu Naoyasu bertanya bagaiaman cara agar bisa berbicara
dengan anak kepada Shinichi. Hal tersebut merupakan gambaran kyouiku papa
yang memiliki ketertarikan dan minat dalam pengasuhan anaknya. (Fukasawa,
2009:68-69).
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Gambar 4.23 Adegan Naoyasu ingin menunjukkan kasih sayang kepada
Maria
(Episode 6 menit ke 00:42:13– 00.43:34)
シニチ
ナオヤス
シニチ
Shinichi
Naoyasu
Shinichi
Terjemahan
Shinichi
Naoyasu
Shinichi

：何 隠れてんだよ?
：何て話しかけたらいいか分からないんだ。
：このような時に何でもいいから、言って頭
クシャクシャってしてやるんだ。
: Nani kakureten da yo?
: Nani te hanashikake tara ii ka wakaranainda.
: Kono youna toki ni nani demo ii karatte, atama kusyaku kusyakutte
shite yarunda.
: Mengapa kamu bersembunyi?
: Aku tidak tahu harus berkata apa padanya.
: Pada saat seperti itu, apapun akan dilakukan. Katakana saja sesuatu
dan acak-acak rambutnya.

Pada adegan di atas Naoyasu dan Maria akhirnya mengikuti acara barbeque
yang diadakan oleh Shinichi. Pada awalnya Naoyasu datang ke acara tersebut untuk
memberitahukan kepada Shinichi bawah anaknya tidak ingin datang dan ingin
fokus belajar. Setelah dipaksa oleh teman-teman dan gurunya akhirnya Maria
datang ke acara tersebut. Saat Maria dan Kaori sedang menikmati makanan dan
berbincang-bincang, Naoyasu hanya bisa melihat anaknya dari jauh, karena
bingung harus bagaimana menghadapi anaknya. Lalu Shinichi datang menghampiri

61

Naoyasu dan memberikan saran untuk mendatangi Maria dan melakukan gerakan
dengan mengacak-acak rambut anaknya. Selama ini Naoyasu merupakan sosok
yang kaku saat menghadapi anaknya, maka dari itu dia berusaha agar bisa akrab
dengan anaknya. Dalam kehidupan masyarakat orang tua memiliki keinginan untuk
bisa dekat dengan anaknya, dapat dilihat dari tokoh Naoyasu yang menginginkan
bisa selalu akrab dengan anaknya, hal tersebut merupakan cerminan masyarakat
saat ini yang tercermin dalam sebuah karya sastra menurut Ian Watt.
Unsur mise-en-scene dalam adegan ini bersetting di pinggir sungai dan
suasan sore hari menjelang malam, karena mereka pesta barbeque dan bermain
kembang api. Kostum yang digunakan pada adegan ini memakai pakaian santai,
kecuali Naoyasu yang menggunakan pakaian setelan kerja. Ekspresi yang
ditunjukkan Naoyasu canggung dan berubah bahagia setelah mengacak-ngacak
rambut anaknya, begitu pula dengan ekspresi dari Maria yang awalnya takut karena
akan dimarahi oleh ayahnya namun bahagia setelah ayahnya menyentuh rambutnya.
Sedangkan ekspresi Shinichi dan Kaori terlihat senang. Perilaku Naoyasu yang
dijelaskan di atas merupakan gambaran kyouiku papa yang merupakan sosok ayah
yang memperhatikan anaknya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Konsep kyouiku papa yang terdapat pada serial drama Jepang Gekokujo
Juken yang tercermin pada dua tokoh ayah yang terdapat pada film tersebut, yaitu
tokoh Shinichi Sakurai dan tokoh Naoyasu Tokugawa. Keduanya merupakan sosok
ayah yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak berperan
sebagai pencari nafkah dalam keluarga saja, tetapi ikut berperan penting dalam hal
pendidikan dan pengasuhan anak. Drama Gekokujo Juken merupakan drama yang
diadaptasi dari sebuah novel karya Shinichi Sakurai yang diterbitkan Sankei
Shinbun Syuppan tahun 2014, cerita dalam novel ini merupakan kisah nyata yang
dialami oleh penulis sendiri dan cerita tersebut dibuat menjadi drama tahun 2017
disutradarai oleh Ryosuke Fukuda
Ada beberapa hal yang terkait dengan tindakan ayah dalam konsep kyouiku
papa yang terdapat pada tokoh-tokoh tersebut. Gambaran tindakan kyouiku papa
yang tercermin pada tokoh ayah dalam drama Gekokujo Juken yaitu sebagai
berikut:
1. Ketertarikan ayah dalam proses belajar anak.
2. Harapan ayah pada anak agar berprestasi.
3. Menerapkan metode belajar.
4. Menyerahkan segala keputusan pada anak
5. Partisipasi Ayah dalam kegiatan sekolah anak.
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6. Harapan ayah untuk selalu dekat dengan anak.
Dari adegan-adegan dan cuplikan dialog bab sebelumnya dalam drama
Jepang Gekokujo Juken pada tokoh ayah dalam drama ini memberikan gambaran
adanya konsep kyouiku papa yang terdapat dalam masyarakat Jepang saat ini.
Pendekatan sosiologi sastra digunakan dalam penelitian ini, menurut Ian Watt
“sejauh mana sastra itu dapat dianggap cerminan keadaan masyarakat pada waktu
karya sastra itu ditulis”, tokoh ayah dalam drama tersebut menggambarkan para
ayah yang berantusias dan ikut andil dalam menentukan pendidikan anaknya.

5.2 Saran
Saran bagi penelitian yang ingin menggunakan tema yang sama dari drama
yang sama maupun drama lainnya, masih banyak yang hal-hal yang dapat
diungkapkan dan diteliti. Misalnya salah satu hal yang menarik adalah meneliti
psikologi anak yang memiliki sosok ayah atau ibu yang mencerminkan sosok
kyouiku papa dan kyouiku mama.
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