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Abstrak 

Dalam folklor Jepang, terdapat mitos tentang suatu makhluk supernatural yang di sebut youkai. 

Salah satu jenis youkai yang cukup dikenal adalah kappa, yang digambarkan berwujud aneh dan 

berbahaya. Akan tetapi, penggambaran seperti ini berbeda dengan penggambaran kappa dalam 

anime.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penggambaran antara kappa 
dalam folklor dengan kappa dalam anime. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka dan analisis data, dan teori yang digunakan adalah konsep folklor. Penulis menemukan 

bahwa karakter kappa dalam anime mengalami perubahan penggambaran wujud dan sifat yang 

cukup signifikan dari kappa yang dulunya digambarkan dalam legenda ataupun cerita rakyat Jepang. 

Sebagian  gambaran wujud kappa dalam anime mengandung unsur jenaka, sehingga tampak lucu 

dan tidak menakutkan. Begitu pun dengan gambaran sifat kappa dalam anime yang  bersifat lebih 

bersahabat, baik itu dalam interaksinya dengan manusia maupun dengan sesama youkai. Dengan 

penampakan visual seperti ini, karakter kappa dalam anime dapat dikenali kembali. Adanya 

perubahan penggambaran ini juga berfungsi sebagai bentuk adaptasi youkai terhadap anime, yaitu 

mengenalkan kembali youkai, dan dengan penampakan wujud yang tidak menakutkan seperti 

penggambarannya dalam folklor dapat lebih mudah diterima oleh konsumen anime yang sebagian 
besar merupakan anak-anak. 

 

Kata kunci: kappa, youkai, folklor Jepang, anime  

 

Abstract 

In Japanese folklore, there is kind of youkai called kappa that refers to a dangerous weird creature. 

But it has different depictions in anime series. How animators adapt kappa in their animation have 

some different depictions, through appearance and personality, from kappa in Japanese folklore. 

This research addresses to analyze the comparison of appearance and personality depictions between 

kappa of the folklore and kappa character in anime. The research method used in this research is the 

literature review and data analysis. The theory used in this research is the concept of folklore. The 

result found that kappa character in anime got significant different depiction from what they usually 

imagine in folktales.  

Keywords: kappa, youkai, Japanese folklore, anime 

 

1. Pendahuluan 

Jepang saat ini merupakan salah satu dari negara-negara maju di dunia yang 

industri dan teknonologinya berkembang sangat pesat. Meski begitu, kepercayaan 
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terhadap hal-hal mistik yang berasal dari mitos, cerita rakyat, serta legenda urban 

tetap ada dan menjadi bagian dari keseharian masyarakatnya (Ross, 2007: 123).  

Di Jepang, cerita-cerita mengenai para dewa dan makhluk gaib sudah ada 

sejak zaman dahulu, yakni kepercayaan kuno yang kemudian diwariskan secara 

turun menurun dan merupakan bagian dari folklor Jepang. Dalam folklor Jepang 

juga terdapat densestu (legenda) serta mukashi banashi (dongeng). Legenda dan 

dongeng ini dipengaruhi kuat oleh kepercayaan dasar masyarakat Jepang terhadap 

dewa-dewa dan roh para leluhur. Kemudian dalam  perkembangannya pun muncul 

cerita-cerita yang melibatkan makhluk-makhluk gaib, seperti youkai. Danandjaja 

(1997:94, 175) menerjemahkan youkai  ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 

‘siluman’. Dalam kamus Britanica Kokusai Daihyakkajiten Shoukoumokujiten  

2014 Britannica Japan Co., Ltd., yang terdapat dalam Kotobank (www.kotobank.jp), 

yang dimaksud dengan youkai adalah:   

妖怪というのは化け物変化とも呼ばれ、普通には人知の及ばない、畏怖感

をそそるような現象、または異様な物体をいうが、民俗学では、これを信仰が

衰えて零落した神の姿とみている。 

 

“Youkai to iu no wa bakemono henka to mo yobare,  futsuu ni wa jinchi no 

oyobanai, ifukan wo sosoruyouna genshou, mata wa iyouna buttai wo iu ga,  

minzokugaku de wa, kore wo shinkou ga otoroete reiraku shita kami no 

sugata to mite iru.” 

Terjemahan: 

“Youkai  juga  disebut  variasi  dari  monster (bakemono),  biasanya  di  luar  

batas ilmu pengetahuan manusia, fenomena yang seolah menciptakan rasa 

takut, memiliki bentuk tubuh yang aneh. Dalam ilmu etnlogi, youkai dilihat 

sebagai penampakan dari dewa yang telah turun derajat.”   

 

Dalam bukunya yang berjudul Youkai Attack! The Japanese Monsters 

Survival Guide (2012: 7), Yoda Hiroko menjelaskan tentang youkai sebagai berikut: 

“ Youkai「妖怪」 written with the Japanese characters for ‘otherworldly’ 

and ‘weird’, the word ‘youkai’ has typically been translated in a great many 

ways, from ‘demon’ to ‘ghost’ to ‘goblin’ to ‘spectre—all of which are about 

as imprecise and un-evocative as translating ‘samurai’ as ‘Japanese 

warrior’, or ‘sushi’ as ‘raw fish on rice’. Youkai are youkai.”  

Terjemahan: 

http://www.kotobank.jp/
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“Kata youkai 「妖怪」 ditulis dengan huruf kanji Jepang untuk ‘(bersifat) 

dunia lain’ dan ‘aneh’, kata youkai telah banyak diterjemahkan dengan 

berbagai cara yang berbeda, mulai dari ‘iblis’ hingga ‘hantu’, ‘goblin’, 

‘siluman’—yang mana semua pengertian tersebut kurang tepat dan jelas, 

seperti halnya menerjemahkan kata Samurai sebagai ‘prajurit Jepang’, atau 

kata sushi sebagai ‘ikan mentah di atas nasi’. Youkai adalah youkai.” 

 

Youkai tidak memiliki arti yang spesifik, digambarkan sebagai makhluk 

supernatural yang memiliki banyak variasi.  Lebih lanjut Yoda  menambahkan, 

bahwa selama berabad-abad youkai telah menjelajahi pegunungan, hutan-hutan, 

sawah, dan sungai di seluruh Jepang. Beberapa di antaranya berbentuk abstrak 

menyerupai hewan, dan beberapa merupakan personifikasi dari alam, yakni atribusi 

bentuk benda-benda alam (seperti batu, pohon, sungai) ke dalam bentuk manusia.  

Salah satu jenis youkai yang terkenal adalah kappa. Kappa merupakan jenis 

youkai yang habitatnya di perairan tawar. Kappa membuat orang Jepang was-was 

dan merasa ketakutan ketika berada di dekat sungai atau pun rawa-rawa karena 

kemunculannya. Kappa terkadang juga dapat ditemui di kolam-kolam buatan 

manusia, juga di pegunungan ketika sedang musim dingin (Foster, 2015: 157; Yoda, 

2012: 26). Kappa mulai banyak muncul dalam karya-karya kesusastraan seperti 

novel, juga pada produk budaya populer seperti manga dan anime. Meski 

keberadaannya sempat memudar, kappa kembali menarik perhatian ketika mereka 

menjadi bagian dari karakter dalam komik dan anime.  

Dari beberapa anime yang memiliki karakter kappa, terdapat persamaan dan 

perbedaan penggambaran wujud dan sifat kappa dengan gambaran kappa dalam 

mitos dan cerita rakyat Jepang. Adanya persamaan dan perbedaan ini membuat 

penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan gambaran kappa dari kedua 

produk budaya yang berbeda era tersebut.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif kualitatif, yaitu 

metode yang membandingkan antara deskripsi penggambaran wujud dan sifat 

kappa dalam folklor dengan penggambaran wujud dan sifat kappa dalam anime. 

Untuk itu, dipilih lima (5) anime yang memiliki karakter kappa di dalamnya sebagai 
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objek penelitian. Kelima anime tersebut adalah Gegege no Kitarou (1996), Natsume 

Yuujinchou (2008), Hana Kappa (2010), Nurarihyon no Mago (2010), dan Youkai 

Watch (2010).   

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep folkor dalam menganalisis 

penggambaran wujud dan sifat kappa, baik itu kappa pada zaman dulu 

(sebagaimana digambarkan dalam folklor Jepang; densetsu dan mukashi banashi) 

maupun pada zaman modern (sebagaimana karakter kappa yang digambarkan 

dalam anime), karena pada dasarnya youkai atau kappa merupakan bagian dari 

folklor Jepang. Konsep folklor akan dijandikan landasan atau dasar dalam 

menganalisis perbandingan kappa dalam folklor dengan kappa dalam anime. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penggambaran Wujud dan Sifat Kappa dalam Folklor Jepang. Wujud kappa 

digambarkan hanya setinggi anak-anak, yaitu sekitar 100-150 cm. Tubuhnya 

berwarna hijau, licin berlendir dan bersisik, serta mengeluarkan bau amis seperti 

ikan. Pada sela-sela jemarinya terdapat selaput seperti yang terdapat pada kaki 

bebek. Wajahnya menyerupai kera (namun pada beberapa dongeng juga ada yang 

menyebutkan wajahnya menyerupai harimau), dan mulutnya menyerupai paruh. 

Kappa bertelanjang bulat, pada punggungnya terdapat tempurung seperti kura-kura. 

Di atas kepalanya terdapat piringan cekung yang berisi air, dan dipercaya bahwa 

ketika air pada piringan tersebut tumpah, kappa akan kehilangan kekuatan gaibnya. 

(Danandjaja, 1997: 79, Foster, 2015: 157; Yoda, 2012: 26).  

 
Gambar 1. Ilustrasi ukiyo-e Kappa karya Toriyama Sekien 
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Kappa dikenal memiliki perangai yang nakal dan terkadang sangat 

berbahaya. Mereka suka bergulat layaknya sumo. Selain itu, menurut kepercayaan, 

ia sering kali menyeret kuda atau sapi ke dalam air, menenggelamkan manusia, 

terutama anak-anak, dan mengambil organ-organ dalamnya melalui dubur. Banyak 

yang percaya bahwa ketika ditemukan mayat mengambang di air dengan keadaan 

kedua tangan terjulur, menandakan bahwa mayat tersebut merupakan korban dari 

serangan kappa. Berdasarkan cerita-cerita inilah para orang tua selalu 

memperingatkan anak-anaknya agar tidak bermain di dekat sungai atau rawa-rawa 

(Danandjaja, 1997: 79-80; Foster, 2015: 157; Meyer, yokai.com; “Kaii Youkai 

Denshou Database,” Dai 43-kai Kappa).  

Kappa yang ada dalam cerita-cerita rakyat suka menenggelamkan kuda atau 

sapi dan manusia lalu memakan organ vitalnya melalui dubur. Sebagai tambahan, 

organ vital yang dimaksud di sini adalah shirikodama, yang disebutkan sebagai 

organ misterius yang terdapat di dalam usus besar (Yoda, 2015: 28). Dalam ‘The 

Book of Youkai’ Foster (2015: 162) menjelaskan tentang ketertarikan kappa 

terhadap shirikodama sebagai berikut: 

“The kappa’s interest in stroking human buttocks is connected with another, 

more devious trait—namely, its desire for an organ called the shirikodama. 

The shirikodama is characterized as a ball positioned at the opening of the 

anus; if your shirikodama is snatched away by a kappa, you will die. Of 

course, biologically speaking, there is no such organ, but one explanation 

for the belief is that the bodies drowning victims have an ‘open anus’, as if 

something had been removed. In some cases, it is said, the kappa’s objective 

is not the shirikodama itself but the internal organs beyond it.” 

Terjemahan: 

“Sifat kappa yang suka membelai pantat manusia dihubungkan dengan 

hasratnya akan organ yang disebut shirikodama. Shirikodama digambarkan 

sebagai sebuah bulatan yang terletak di dekat lubang anus; jika shirikodama 

seseorang direbut oleh kappa, maka ia akan meninggal. Tentu saja, secara 

biologis tidak ada organ seperti itu dalam tubuh manusia. Namun 

shirikodama merupakan penjelasan dari kepercayaan tersebut, yang mana 

korban-korban tenggelam (yang diduga korban dari kappa) ditemukan 

dalam keadaan lubang anus yang terbuka, seolah sesuatu telah ditarik keluar. 

Pada kasus lainnya, disebutkan bahwa sasaran kappa bukan shirikodama, 

melainkan organ dalam di atasnya.” 
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Berdasarkan penjelasan Foster, dapat dikatakan bahwa kepercayaan mengenai 

organ yang disebut shirikodama tersebut terbentuk atas ditemukannya banyak 

korban tenggelam (yang diduga ulah dari kappa) memiliki lubang anus yang 

terbuka. Terlepas akan hal ini, kappa juga dikenal sangat menyukai mentimun. 

Berdasarkan hal inilah terkadang orang-orang meletakkan mentimun di kuil-kuil 

dekat perairan, sebagai bentuk sesembahan terhadap kappa, yang pada beberapa 

cerita lain juga dipercaya merupakan keturunan kera pembawa berita dari dewa 

sungai.  

Penggambaran Wujud Kappa dalam Anime. Jika dalam folklor Jepang gambaran 

wujud kappa adalah sosok makhluk hijau berwajah kera dengan paruh, dengan 

tubuh penuh sisik dan lendir serta mengeluarkan bau amis; hal ini nampaknya tidak 

berlaku penuh pada gambaran wujud kappa dalam anime. Dalam anime Gegege no 

Kitarou, Natsume Yuujinchou, dan Youkai Watch, gambaran wujud karakter kappa 

mendekati kemiripan dengan kappa dalam folklor Jepang. Pada ketiga anime 

tersebut gambaran kappa nyaris mirip satu sama lain, yaitu: tubuh kecil hijau tanpa 

sisik, tempurung menyerupai kura-kura di punggung, piringan bersisi air yang 

dikelilingi rambut berwarna hijau gelap di atas kepalanya, serta sepasang mata bulat 

besar. Dalam Natsume Yuujinchou dan Youkai Watch, kappa bermulut menyerupai 

paruh berwarna kuning, sedangkan dalam Gegege no Kitarou, mulut kappa bukan 

berupa paruh. Hal yang berbeda terdapat pada karakter kappa lain dalam anime 

Youkai Watch yang bernama Nogappa. Kappa ini memiliki bentuk tubuh yang 

sama dengan kappa biasa, hanya saja warna tubuhnya biru terang dan bukan hijau.  

  

 

 

Gambar 2. Kappa dalam anime Gegege no Kitarou, Natsume 

Yuujinchou, dan Youkai Watch. 
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Gambaran wujud seperti ini cukup dikenal luas. Hal ini dijelaskan oleh Foster 

(2015: 159) sebagai berikut: 

“Similarly, folklorist Ito Ryohei notes that several years ago, when he 

thought a class on Japanese cultural at a university in Taiwan, he asked his 

students to draw pictures of oni, tengu, and kappa. Of these three, it was the 

kappa images that were most similar to each other: ‘a small cute creature, 

a head with hair surrounding a saucer, a beak and webbed hands and feet, 

and a shell on its back.’ As Ito points out, this is how a Japanese person 

would probably illustrate a kappa. In other words, not only has the kappa—

both name and image—become unified or generic within Japan, but also, 

through mass media and other means, it has been transmitted overseas.”  

Terjemahan: 

“Demikian juga, seorang folklorist bernama Ito Ryohei memperhatikan 

bahwa, ketika ia mengajar kelas budaya Jepang di sebuah universitas di 

Taiwan, ia meminta murid-muridnya untuk menggambar oni, tengu, dan 

kappa. Dari ketiganya, hanya gambar kappa-lah yang memiliki kemiripan 

gambar dari setiap murid, yaitu: ‘sesosok makhluk kecil yang lucu, miliki 

kepala dengan rambut yang tumbuh mengelilingi lepekan di atasnya, 

berparuh dan tangan-kaki yang berselaput, serta tempurung pada 

punggungnya.’ Ito menunjukkan bahwa beginilah orang Jepang 

mengilustrasikan wujud kappa. Dengan kata lain, gambaran kappa tidak 

hanya sama secara umum di Jepang, tetapi juga di luar negeri, melalui media 

massa atau pun cara lain.” 

Foster mengutip bahwa media memberi pengaruh atas kesamaan dalam 

penggambaran wujud kappa. Wujud kappa yang secara sederhana dijelaskan dalam 

kutipan tersebut juga merupakan gambaran wujud kappa dari ketiga anime yang 

telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kappa dalam Gegege no Kitarou, Natsume 

Yuujinchou, dan Youkai Watch.  

 Pada seri anime Hana Kappa, perbedaan menonjol yang ada pada karakter 

kappa adalah ketiadaan piringan di atas kepalanya, dan digantikan oleh bunga atau 

tanaman. Kappa kecil dalam Hana Kappa memiliki toriaezu no hana di atas 

kepalanya, yang mana bunga tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang berbeda-

beda pada waktu tertentu, sampai kappa tersebut dewasa dan memutuskan untuk 

memekarkan satu bunga tetap. 

Selain adanya bunga sebagai pengganti piringan berisi air di atas kepalanya, 

perbedaan lainnya pada penggambaran wujud kappa dalam anime Hana Kappa 

adalah warna kulitnya yang krem atau kecoklatan, seperti warna kulit manusia.  
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Lain halnya dengan penggambaran wujud kappa dalam anime Nurarihyon 

no Mago. Wujud kappa dalam anime ini sangat berbeda dengan keempat anime 

lainnya, yaitu wujud anak laki-laki. Dalam anime ini, wujud kappa adalah anak 

laki-laki yang mengenakan pakaian ninja. Piringan di atas kepalanya digantikan 

oleh mangkuk putih menyerupai pecahan kulit telur. Satu-satunya hal dari 

wujudnya yang nampak sebagai ciri umum kappa seperti dalam folklor Jepang 

adalah kedua tangannya yang bersisik, dengan selaput pada ruas-ruas jemarinya.  

 

 

 

 

 

 

 

Penggambaran Sifat Kappa dalam Anime. Berbeda dengan gambaran sifatnya 

dalam dongeng, kappa yang digambarkan dalam anime cenderung baik. Pada 

Gambar 3.3. Kappa dalam anime Hana Kappa. 

Atas (kiri ke kanan): Ayah, Ibu, Kakek, Nenek. Bawah (kiri ke 

kanan): Hana Kappa, Momokappa, Kakak laki-laki Momokappa. 

 

Gambar 3.4. Kappa dalam anime Nurarihyon no Mago. 
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Gegege no Kitarou, kappa digambarkan sebagai makhluk yang baik. Mereka suka 

menolong anak-anak yang tenggelam di sungai dan danau, banyak membantu 

dalam pembangunan desa, dan sangat suka makan mentimun. Orang-orang sering 

meletakkan mentimun di kuil-kuil kecil di dekat sungai sebagai bentuk 

persembahan dan ucapan terima kasih pada para kappa. Akan tetapi terkadang 

kappa dapat bersikap agak jahil seperti anak-anak (Gegege no Kitarou 1996: eps. 

8) 

Kappa dalam Natsume Yuujinchou, seperti dalam folklor, juga akan 

kehilangan tenaga ketika air dalam piringan cekung di kepalanya habis atau tumpah. 

Ia akan menjadi sangat lemas seperti seorang yang kelelahan. Akan tetapi, kappa 

dalam anime ini memiliki sifat ceria dan baik hati (Natsume Yuujinchou: eps. 4, 15, 

32, 39).  

Sifat dan perilaku kappa dalam Hana Kappa digambarkan kompleks seperti 

sifat manusia. Misalnya kappa kecil (Hana Kappa dan Momokappa) bersifat penuh 

rasa ingin tahu dan ceria; ibu kappa yang pandai memasak, perhatian dan 

penyayang; ayah kappa yang pekerja keras (“Terebi Anime 「Hana Kappa」 ,” 

Character Shoukai). Karakter Hanakappa yang memang masih anak-anak 

digambarkan sangat lincah, aktif, ceria, baik hati, dan penuh rasa ingin tahu. 

Gambaran sifat ini dapat dilihat pada potongan dialog berikut:  

Hanakappa  : “み―つけた！おっ！あれ？アゲルちゃん？” 

“Mi~tsuketa! Oh! Are? Ageru-chan?” 

Ageru  : “おっ？” 

“Oh?”   

Hanakappa  : “どうかしたの？元気ないね。” 

“Doukashita no? Genki nai ne.” 

Ageru  : “なんでもない。” 

“Nandemo nai.” 

Hanakappa  : “よ―し！春、夏、秋、冬！朝、昼、夜！花咲けりんご！う 

ぅ―――ん！やった―！りんご！はい。食べると元気が出るよ。” 

“Yo~sh! Shun, ka, shuu, tou! Asa, hiru, ban! Hana sake ringo! U~n! 

Yatta! Ringo! Hai. Taberu to genki ga deru yo.” 

Ageru  : “あっ、ありがとう！” 

“Aah, arigatou!” 
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Hanakappa  : “あっ、ありがとう！” 

 “Ishho ni asobou yo.” 

Ageru  : “うん！” 

“Un!”  

(Hana Kappa: eps. 9) 

 

Terjemahan: 

Hanakappa  : “Ketemu! Oh! Lho? Ageru-chan?” 

Ageru  : “Oh?”   

Hanakappa  : “Kamu kenapa? Kok tidak semangat.” 

Ageru  : “Tidak apa-apa.” 

Hanakappa  : “Baiklah! Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin! 

Pagi, siang, malam! Berbungalah apel! Uuuun! Horee! Apel! Nih. 

Kalau makan apel nanti bisa semangat lagi, lho.” 

Ageru  : “Aah, terima kasih!” 

Hanakappa  : “Main sama-sama, yuk.” 

Ageru  : “Iya!” 

  

Pada potongan dialog di atas dapat dilihat bahwa Hanakappa berusaha menghibur 

temannya yang tampak bersedih. Ia menumbuhkan pohon apel dari toriaezu no 

hana-nya lalu memberikan apel tersebut pada temannya, serta mengajaknya 

bermain. Pada bagian ini secara tidak langsung mengandung pelajaran tentang 

perbuatan baik; yaitu menghibur teman yang sedang bersedih (karena target 

konsumen Hana Kappa adalah anak kecil) (personal communication, June 2015).   

Kappa dalam Yokai Watch memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong. 

Seperti halnya kappa dalam folklor Jepang, ia suka makan mentimun dan pandai 

bergulat. Nogappa juga merupakan kappa yang ceria, namun justru sama sekali 

tidak menyukai mentimun, dan lebih suka makan sushi. Nogappa suka keluar dari 

habitatnya di sungai dan berjalan-jalan di kota (“Terebi Tokyo Ani-tere Youkai 

Watch,” Character; Youkai Watch: eps. 33).  

 Berbeda dengan kappa dalam Hana Kappa, Natsume Yuujinchou, maupun 

Youkai Watch, kappa dalam Nurarihyon no Mago terlihat selalu bersifat tenang 

dengan pembawaannya yang pendiam dan santai. Karakter kappa dalam anime ini 

lebih ditonjolkan penggambarannya dalam pertarungan, yang mana menunjukkan 

sisi kesetiakawanan serta loyalitasnya. Selain itu, kappa juga digambarkan selalu 

identik dengan tempat berair (sungai, rawa, kolam) dan tidak menyukai tempat yang 
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kering. Tidak seperti kappa dalam folklor yang sangat suka bergulat seperti sumo, 

kappa dalam Nurarihyon no Mago justru identik dengan ninja jika dilihat dari jurus 

dan kemampuan bertarungnya (Nurarihyon no Mago: eps. 17).  

Dari kelima anime yang memiliki karakter kappa tersebut dapat dilihat 

bagaimana kappa di sini memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Tidak 

seperti yang digambarkan dalam folklor Jepang, di mana kappa suka 

menenggelamkan manusia untuk diambil organ dalamnya. Pada Natsume 

Yuujinchou misalnya, terdapat momen di mana kappa justru mengajak Natsume 

Takashi (tokoh utama Natsume Yuujinchou) bermain bersama (Natsume 

Yuujinchou: eps. 39).  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan dongeng dan mitos yang beredar, masyarakat Jepang mengenal 

kappa sebagai makhluk yang berwujud aneh. Penggambaran sifatnya pun 

cenderung negatif. Akan tetapi, tidak demikian dengan karakter kappa dalam lima 

anime yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu Gegege no Kitarou, Natsume 

Yuujinchou, Hana Kappa, Nurarihyon no Mago, dan Youkai Watch. Dari hasil 

perbandingan wujud dan sifat kappa dalam folklor dan anime dapat ditarik 

kesimpulan.  

Penggambaran wujud dan sifat kappa dalam anime mengalami perubahan 

dibandingkan dengan wujud dan sifat youkai dalam folklor. Wujud youkai dalam 

anime tidak sepenuhnya berbeda dengan yang ada dalam folklor, dan hanya 

terdapat beberapa perubahan serta variasi penggambarannya. Sebagian  gambaran 

wujud kappa dalam anime mengandung unsur jenaka, sehingga tampak lucu dan 

tidak menakutkan. Begitu pun dengan gambaran sifat kappa dalam anime. Tidak 

seperti gambaran sifat kappa dalam folklor yang cenderung bersifat negatif dalam 

interaksinya dengan manusia, kappa dalam anime bersifat lebih bersahabat, baik itu 

dalam interaksinya dengan manusia maupun dengan sesama youkai. Dengan 

penampakan visual seperti ini, karakter kappa dalam anime dapat dikenali kembali.  

Adanya perubahan penggambaran ini juga berfungsi sebagai bentuk 

adaptasi youkai terhadap anime, yaitu mengenalkan kembali youkai, dan dengan 
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penampakan wujud yang tidak menakutkan seperti penggambarannya dalam folklor 

dapat lebih mudah diterima oleh konsumen anime yang sebagian besar merupakan 

anak-anak. 

Langkah Jepang dengan mengangkat tema folklor, khususnya youkai, dalam 

anime merupakan hal yang dapat dicontoh penerapannya. Memunculkan karakter 

yang dulunya dianggap menyeramkan ke dalam suatu bentuk animasi yang dapat 

diterima dan dinikmati oleh semua kalangan dari berbagai usia menjadi bentuk 

pengenalan kembali serta pelestarian tradisi dan kepercayaan lama. Perubahan 

penggambaran tersebut dapat pula mengubah pandangan generasi muda terhadap 

youkai. Figur yang dulunya dianggap menyeramkan, kini justru dipandang tidak 

lagi menakutkan dan bahkan cenderung jenaka. 
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