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Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan, salah 
satunya yaitu adanya penyelenggaraan matsuri. Melalui matsuri, masyarakat 
Jepang dapat merasakan kehadiran dewa dalam kehidupannya, namun seiring 
perkembangan zaman, pelaksanaan matsuri mulai mengalami perubahan yaitu 
diselenggarakan dengan penuh kemeriahan, sehingga makna yang terkandung  
dalam matsuri juga mengalami pergeseran, yaitu lebih ke acara hiburan dan 
kesenangan belaka, tidak terkecuali Hina Matsuri. Dalam skripsi ini, penulis 
merasa tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan perayaan Hina 
Matsuri yang sedang mengalami pergeseran makna serta bagaimana Pemerintah 
Jepang dan masyarakatnya mempertahankan tradisi Hina Matsuri dengan segala 
upayanya seiring dengan berkembangnya zaman. 

Melalui metode kualitatif dengan analisis deskriptif, penulis menentukan 
objek penelitian, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, 
dan mengidentifikasi materi data tersebut. Selanjutnya berdasarkan data-data 
tersebut, penulis menjelaskan pelaksanaan perayaan Hina Matsuri yang sedang 
mengalami pergeseran makna lalu menganalisa makna yang terkandung dalam 
perayaan Hina Matsuri saat ini dan menguraikan beberapa faktor penyebab 
terjadinya pergeseran makna dalam pelaksanaan perayaan Hina Matsuri serta 
menguraikan upaya Pemerintah Jepang dan masyarakatnya dalam 
mempertahankan tradisi Hina Matsuri.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perayaan Hina 
Matsuri saat ini mengalami perubahan, yaitu dari ritual penyucian dengan cara 
menghanyutkan boneka hitogata ke sungai atau laut menjadi tradisi memajang 
hina ningyou, mengadakan pesta makan bersama teman dan keluarga, serta 
mengadakan berbagai acara hiburan. Dengan berubahnya pelaksanaan perayaan 
Hina Matsuri, maka makna yang terkandung pun berubah, dari makna yang 
berarti “berada di samping dewa” menjadi makna yang berarti kesenangan belaka. 
Hiburan yang diadakan berupa pameran hina ningyou, parade tarian, dan parade 
anak-anak TK bersama para orang dewasa yang memakai kostum hina ningyou 
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 日本は多くの文化を持っている国として知られています。その一つ

は祭りの存在である。祭りを通じ、日本人は神の存在を感じることができ

ますが、時間がたつにつれて、祭りの実施が変わり始めました。すなわち、

お祝いは喜びで開催されました。したがって、祭りに含まれる意味も変わ

りました。すなわち、その意味は雛祭りの例外なく、単なる喜びを意味し

ました。この論文では、意味の転換を経験しているひな祭りの実施と日本

政府とその社会が時代の発展とともにあらゆる努力を払ってひな祭の伝統

をどのように維持しているかについて検討することに興味があります。 

 記述的分析を伴う定性的方法を通じて、研究のデータは研究対象を

決定し、研究対象に関するデータを収集し、その物質データを特定するこ

とによって収集された。次に、これらのデータに基づいて、意味の移り変

わりを経験しているひな祭りの実施について説明し、現在のひな祭りに含

まれる意味を分析し、雛祭りのお祝いの実施における意味の移り変わりを

引き起こすいくつかの要素と日本政府とその社会が雛祭の伝統を維持する

ための努力を概説します。 

   その研究の結果は、現在、雛祭りのお祝いの実施が変わったことを

示します。すなわち、ひとがたを川や海に流してお祓いの儀式から友達や

家族と一緒に饗宴を開催して、色々な娯楽イベントを行って、雛人形を飾

るなど伝統になりました。ひな祭りのお祝いの実施が変わると、ひな祭り

に含まれる意味も変わっていきます。すなわち、「神のそばにいる」とい

う意味から「単なる喜び」という意味になりました。開催される娯楽イベ

ントは雛人形の展示や踊りパレードや雛人形の衣装を着た大人と一緒に幼

稚園の子供たちパレードである。 
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