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GLOSARIUM 

Anpan   : Roti tradisional Jepang berisi kacang merah. 

Bonsai   : Tumbuhan yang tumbuh sangat kerdil. 

Coat of Arms  : Lambang khusus yang mewakili nama keluarga Eropa  

  pada masa perang. 

Daimon  : Hitatare yang berhiaskan kamon. 

Daimyo  : Tuan tanah dengan banyak pengikut dan berpengaruh. 

Family Crest  : Lambang khusus yang mewakili nama keluarga Eropa. 

Hata   : Bendera perang. 

Hatamoto  : Samurai yang bekerja langsung di bawah perintah  

  Keshogunan Tokugawa. 

Haori   : Kimono berlengan pendek. 

Hitatare  : Kain brokat yang dipakai di bawah baju pelindung. 

Jizamurai  : Para samurai pada masa pertengahan yang terlibat  

  pertanian di masa damai. 

Kaizen   : Filosofi Jepang untuk selalu berkembang menjadi lebih  

  baik. 

Kamishimo  : Pakaian yang terdiri dari kataginu dan hakama yang  

  dikenakan samurai selama zaman Edo. 

Kamon   : Lambang keluarga masyarakat Jepang. 

Kataginu  : Baju atasan tanpa lengan. 

Kimono  : Baju panjang tradisional orang Jepang. 

Kosode  : Pakaian dasar tradisional Jepang untuk laki-laki dan  

  perempuan. 
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Magatama  : Manik-manik yang berbentuk tanda koma yang muncul  

  pada zaman prasejarah Jepang. 

Manmaku  : Kain gorden bermotif. 

Mompuku   : Pakaian dengan lambang keluarga. 

Mon   : Simbol 

Monsho uwaeshi : Pengrajin lambang keluarga Jepang yang sangat  

  berpengalaman dalam mendesain motif tradisional namun  

  baru. 

Myoji taito  : Hak diperbolehkan menyandang dua pedang di pinggang  

  dan memakai nama belakang secara terbuka. 

Otonabyakusho : Penduduk yang berpengaruh. 

Rakugo  : Seni bercerita tradisional Jepang. 

Samurai  : Ksatria Jepang. 

Shogun  : Jenderal dalam kemiliteran. 

Suo   : Pakaian sehari-hari kelas samurai. 

Tobari   : Kain gorden pemisah pada tenda perang. 

Touchiwa  : Kipas tradisional Jepang berbentuk seperti labu dengan  

  gagang kayu di tengahnya. 

Umajirushi  : Panji bendera besar yang dipakai untuk menandai pasukan  

  perang. 

Yin-yang  : Konsep dalam filosofi Cina yang digunakan untuk  

  mendeskripsikan kekuatan yang saling berhubungan dan  

  berlawanan di dunia. 

Yuushoku moyou : Pola motif yang dipakai pada istana Jepang. 
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Zen   : Filosofi kehidupan Jepang kuno. 

 


