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ABSTRAK 

 

Nama   : Erin Kharina 

NIM   : 2015110095 

Program Studi  : Bahasa dan Kebudayaan Jepang  

Judul : Perkembangan Dairi Bina Pada Hinadan Saat Zaman                                                                                               

Edo (1603-1770) 

 

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti perkembangan yang 

terjadi pada Dairi Bina yang ada pada Hinadan. Dairi Bina mengalami beberapa 

kali perkembangan atau perubahan dalam rentang waktu zaman Edo (1603-1770)) . 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan pengumpulan data 

menggunakan metode kepustakaan. Data diambil dari buku, jurnal, majalah, artikel 

dan internet. Hasil yang diperoleh adalah Dairi Bina merupakan perkembangan dari 

Hoko dan Amagatsu. Namun, dikarenakan kebutuhan dari kalangan istana, 

produksi yang tinggi dan  banyaknya permintaan bentuk yang terbaru dari dairi 

bina, dairi bina berkembang menjadi beberapa jenis yaitu Muromachi Bina, Kan-

ei Bina, Kyoho Bina, Jirozaemon Bina, Yuzoku Bina dan Kokin Bina. 

 

Kata kunci: Hina Matsuri, Tradisi, Hina Ningyou. 
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概要 

 

 

名前   ：Erin Kharina 

ニム   ：2015110095 

研究プログラム ：日本文学 

論文のタイトル ：江戸時代のひなだんにおける大理美奈の発展 

（1603-1770） 

 

 この科学論文の執筆は、人形の軽蔑の構造と、ひな人形の構成にある内

裏雛で起こる発展を調べることを目的としている。  内裏雛はのまわりで

江戸時代（1603-1770）のいくつかの開発か変化を経た。この研究は記述

法によって記述法による著者の研究、およびライブラリ方式を用いたデー

タ収集。データは本、雑誌、雑誌、記事、そしてインターネットから取ら

れる。得られた結果は、内裏雛、三人官女、五人囃子、大臣、仕丁、サン

ニンジョーゴ、その他のアクセサリーからなる一連のひな人形である.内

裏雛は鉾天勝の開発者です.しかし、廷臣のニーズ、高生産性、そして最

新型のダイリビナに対する要望が多かったため、ダリビナは室町ビナ、カ

ンエイビナ、キョーホビナ、ジロザモンビナ、ゆずくビナ、コキンビナに

発展した。  

 

 キーワード：ひな祭り、伝統、ひな人形。 
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