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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Senjata di Jepang sudah ada dan digunakan di Jepang sejak periode Yayoi. 

Pedang-pedang tersebut selalu mengalami evolusi yang cukup signifikan seiring 

pergantian periode. Dari pedang dengan bentuk lurus ke bentuk asli Jepang yang 

melengkung, Nihon-to, seperti yang banyak kita lihat saat ini. Pedang di Jepang 

terbagi lagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi ini didasarkan oleh panjang 

pedang atau nagasa. Semuanya digunakan sesuai kebutuhan masing-masing 

dalam pertarungan. Ada yang digunakan untuk jarak jauh seperti naginata dan 

yari, ada juga yang digunakan untuk jarak dekat seperti tantou, uchigatana dan 

lainnya. Namun pada tahun 1868, ketika Edo bakufu runtuh dan masuk ke periode 

Meiji, penggunaan pedang di Jepang dilarang dan banyak pula pedang yang 

sengaja dihancurkan. Sekarang kita dapat melihat pedang-pedang tersebut, yang 

masih asli maupun replika, diberbagai museum yang tersebar di penjuru Jepang. 

Sejarah persenjataan di Jepang, khususnya katana, ternyata menarik salah 

satu perusahaan hiburan daring DMM.com untuk menjadikannya sebuah game 

dengan nama Touken Ranbu Online. Tokoh dan desainnya terinspirasi dari katana 

terkenal di Jepang. Touken Ranbu Online pun masih mendapatkan penambahan 

tokoh kedepannya. Penulis menemukan beberapa kesamaan tokoh-tokoh yang 

terdapat dalam game Touken Ranbu Online dengan sejarah juga cerita-cerita yang 

berkembang di masyarakat mengenai masing-masing pedang. Contohnya 

naginata Iwatooshi yang sebenarnya hanya pedang fiktif yang diceritakan melalui 

sebuah karya sastra. Sifat atau kepribadian para tokoh pun sebagian besar sama 

dengan cerita-cerita sejarahnya. Hal tersebut banyak ditunjukkan dari interaksi-

interaksi dalam gamenya. 

Secara keseluruhan, kesesuaian antara sejarah dengan karakter game 

Touken Ranbu Online tidak sepenuhnya sesuai. Terutama pada bagian desain 

pakaian yang dikenakan beberapa karakter tidak sesuai gaya berpakaian zamannya, 
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jika mengacu pada tahun penempaannya. Banyak modifikasi yang dibuat pada 

desain tokoh Touken Ranbu Online. Mengingat game ini adalah game online, 

sewaktu-waktu informasi dalam game dapat berubah dan bertambah. Namun 

untuk pemain yang tertarik akan sejarah pedang di Jepang, masih bisa 

mendapatkan sedikit gambaran melalui game Touken Ranbu Online. 

 


