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BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah penulis menganalisa gambaran Ryujin dalam anime “Dragon Ball” 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ryujin dan Shenlong sama-sama merupakan makhluk mitos yang disebut 

naga dan termasuk dalam mitologi naga timur (Asia). Sesuai dengan 

kepercayaan masyarakat Asia yang tertuang dalam mitologinya, naga 

dianggap memiliki sifat baik hati, dan membawa keberuntungan. Naga 

dianggap sosok yang bijaksana dan agung layaknya dewa. Berbeda dengan 

naga barat yang dianggap sebagai Iblis atau makhluk yang jahat. 

 

2. Ryujin dan Shenlong memiliki beberapa kesamaan dalam bentuk fisik. 

Kesamaan tersebut yaitu Ryujin dan Shenlong memiliki tubuh ular tapi 

bersisik ikan, sirip yang bergerigi, memiliki cakar seperti elang, tidak 

memiliki sayap tetapi dapat terbang, memiliki kumis yang panjang, 

pipinya berbulu, mulutnya berupa moncong yang panjang, bentuk kepala 

seperti unta, memiliki ekor yang runcing, memiliki tanduk seperti rusa, 

mata yang besar seperti kelinci dengan alis yang lebat, hidung berbentuk 

sabit, gigi yang tajam seperti harimau serta memiliki sifat agresif dan tidak 

sabaran sesuai dengan gambaran naga timur. 
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3. Dalam hal cara pemujaannya, Ryujin dan Shenlong memiliki kesamaan 

yaitu tujuan dari dilakukannya pemujaan adalah untuk dikabulkannya 

suatu permohonan. Para petani Jepang memuja Ryujin dengan cara doa 

meminta hujan yang dilakukan dengan menggunakan tali jerami berbentuk 

seperti ular naga. Perbedaan dari cara pemujaannya yaitu Ryujin dipuja 

oleh masyarakat Jepang dengan cara diadakan Ryujin festival. Ada juga 

yang memuja dengan cara berdoa pada tempat-tempat tertentu yang 

dianggap sebagai tempat kediaman Ryujin atau dengan cara membangun 

kuil untuk memuja Ryujin. Dengan tujuan agar mereka diberi keselamatan, 

tangkapan yang melimpah saat melaut dan juga diberi hujan agar tanaman 

menjadi subur. Dan Shenlong dipanggil dengan cara mengumpulkan tujuh 

buah bola Dragon Ball kemudian semua bola tersebut diletakkan menjadi 

satu disuatu tempat agar Shenlong muncul dan dapat mengabulkan 

permintaan orang yang memanggilnya. Dipanggil dengan cara berteriak 

memanggil Shenlong keluarlah dengan kedua tangan diangkat ke atas. 

Ketika Shenlong dipanggil dan muncul, langit akan menjadi gelap. Tujuan 

dipanggilnya Shenlong adalah untuk mengabulkan permintaan orang yang 

telah memanggilnya keluar dan tidak ada kuil untuk memuja Shenlong. 

 

4. Ryujin dan Shenlong tidak hanya memiliki kesamaan tetapi juga memiliki 

perbedaan. Perbedaannya adalah tubuh Ryujin dapat berubah warna, dapat 

berubah menjadi manusia, tinggal di laut, tidak dapat mengabulkan 
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permintaan, hanya mempunyai tiga jari dan memiliki permata gelombang 

yang disimpan di dalam mulutnya. Sedangkan Shenlong memiliki tubuh 

berwarna hijau, tinggal di langit, tidak dapat menjadi manusia, mempunyai 

empat jari dan dapat mengabulkan permintaan.  

 


