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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan sarana komunikasi penting yang digunakan sehari-

hari untuk berinteraksi antarindividu. Dalam perkembangannya bahasa 

dipengaruhi oleh kebudayaan penutur. Hal ini dinyatakan oleh Chaer & 

Agustina (2014:64) bahwa keanekaragaman atau variasi bahasa tersebut 

dapat terbentuk dari latar segi penutur seperti usia, pendidikan, seks, 

pekerjaan, tingkat kebangsawanan dan ekonomi penutur. Dengan demikian, 

kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh antarindividu menciptakan 

terjadinya variasi bahasa yang beragam. Soeparjo (2012:104) menambahkan, 

keanekaragaman bahasa terjadi karena perbedaan usia, perbedaan pekerjaan, 

kedudukan dan gender merupakan faktor terbentuknya variasi bahasa.  Hal 

tersebut memungkinkan bahasa mengalami banyak perubahan dan 

menghasilkan variasi-variasi dalam pemakaian bahasa.  

Saussure (1996) membagi konsep bahasa menjadi dua macam, yaitu 

Langue dan Parole. Langue adalah sebuah sistem bahasa yang disepakati 

secara kolektif, yang seolah-olah disepakati bersama oleh semua pengguna 

bahasa, pun menjadi acuan dalam praktik berbahasa. Parole adalah praktik 

berbahasa individu atau kelompok tertentu pada saat-saat tertentu. Parole 

lebih dinamis. Ia tidak menjadi acuan untuk praktik berbahasa semua orang. 

Pun perkembangan parole sangat dinamis. Tidak jarang satu individu 

dengan individu lainnya memiliki penafsiran yang berbeda. Pada titik ini, 
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konsep Parole yang digagas oleh Saussure menjadi dasar pemikiran tentang 

keragaman bahasa lisan, utamanya pembentukan kata, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun Jepang. 

Parole, yang belakangan dikenal dengan ragam bahasa gaul,  

merupakan salah satu keanekaragaman bahasa yang digunakan oleh 

kalangan anak muda atau kalangan sosial untuk saling bertukar informasi. 

Ragam bahasa gaul merupakan salah satu keanekaragaman bahasa yang 

digunakan oleh kalangan anak muda atau kalangan sosial untuk saling 

bertukar informasi. Ragam bahasa ini bersifat khusus dan rahasia yang 

hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas. Sifatnya yang 

rahasia menciptakan kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul sering 

mengalami perubahan. Dalam perkembangannya ragam bahasa gaul sering 

kali mencampuradukan bahasa daerah, bahasa asing serta merujuk pada kata 

yang tidak sopan. 

Bagi remaja, penggunaan bahasa gaul sebagai bentuk usaha untuk 

menciptakan bahasa yang santai, khas, kreatif, tidak kaku dan hanya berlaku 

bagi kelompoknya. Hal tersebut ditegaskan oleh Sarwono (2012:159) bahwa 

ragam bahasa gaul adalah bahasa khas remaja (kata-kata yang diubah-ubah 

sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti diantara mereka), bisa 

dipahami seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa 

dengan istilah yang berkembang dan berubah setiap harinya. Dari 

pernyataan Sarwono dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul merupakan 

ragam bahasa yang mengalami perkembangan paling pesat. 
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Penyebaran bahasa gaul yang begitu pesat merupakan hasil dari 

kemajuan teknologi. Teknologi menjadi salah satu media utama dalam 

proses penyebaran bahasa gaul. Hasil dari perkembangan teknologi 

menciptakan media komunikasi berupa jejaring sosial seperti twitter, 

facebook, line, instagram dan sebagainya. Melalui media sosial, komunikasi 

dapat dilakukan secara cepat tanpa terhalang ruang dan waktu. Kemudahan 

ini mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai 

wadah komunikasi dan berbagi informasi. Gaya komunikasi melalui media 

sosial ini, didominasi oleh kalangan anak muda. Hal ini membuat media 

sosial menjadi penghantar penyebaran bahasa gaul secara cepat. 

Menurut survey detik.com pada bulan Maret 2018, penggunaan media 

sosial teratas adalah YouTube sebanyak 43%, Facebook sebanyak 41%, 

WhatsApp sebanyak 40%, dan Instagram sebanyak 38%. Meski saat ini 

instagram menduduki peringkat keempat se-Asia, namun setiap tahunnya 

pengguna instagram terus mengalami kenaikan. Instagram telah dianggap 

sebagai gaya hidup untuk mempublikasikan foto teman, keluarga, makanan, 

liburan hingga berbagi foto untuk meningkatkan pemasaran promosi produk. 

Fitur aplikasi yang ada pada instagram pun memungkinkan pengguna 

berbalas komentar dan menelepon sesama pengguna. Aplikasi instagram 

dapat digunakan oleh pengguna dari seluruh negara diberbagai belahan 

dunia. Pengguna instagram berkisar mulai dari 13 tahun sampai tak terbatas 

memungkinkan pengguna banyak menggunakan ragam komunikasi berupa 

bahasa gaul .  



4 

 

Fenomena ragam bahasa gaul terjadi di seluruh dunia, termasuk 

Jepang dan Indonesia. Ragam bahasa gaul di Jepang dikenal dengan sebutan 

wakamono kotoba. Wakamono kotoba merupakan bahasa atau ungkapan 

khusus yang digunakan oleh penutur antara usia 10-30 tahun dalam 

kehidupan sehari-hari (Meisa, 2017). Penggunaan wakamono kotoba sudah 

tidak asing lagi dikalangan anak muda di Jepang karena merupakan budaya 

anak muda dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Ragam bahasa ini 

sangat dinamis, sehingga dapat mengalami perubahan seiringin dengan 

perkembangan zaman. Munculnya kosakata wakamono kotoba dapat dengan 

mudah ditemukan pada percakapan sehari-hari antarteman, komik, televisi, 

film-film remaja, sosial media, anime, dan lain-lain dalam situasi non 

formal. Ragam ini terbentuk melalui beberapa proses morfologis. Menurut 

Kageyama (2016) proses pembentukan kata terdiri atas delapan, yaitu 

compounding (penggabungan), afiksasi (imbuhan), konversi (perubahan 

kata khusus), reduplikasi (pengulangan), blending (dua kata yang 

dikombinasi), clipping (pemendekan kata), dan akronim atau inisial 

(kombinasi huruf awal). 

Contoh :  

1. カラ友 (Karatomo) 

Arti/makna: teman karaoke 

俺さぁカラ友多いからさぁ明日夜さぁ行っちゃおうぜ！ 

Oresaa, karatomo ooi karasaa, getsubiyorusaa, icchaouze! 

Aku ya,karena banyak teman karaoke, senin malam nanti pergi yuk! 

(Meisa, 2017) 
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Proses pelepasan 

Pada contoh 1 ditemukan wakamono kotoba yaitu karatomo (カラ友). 

Karatomo merupakan hasil pelepasan dari kedua kata yang kemudian 

mengalami penggabungan kata. Kata kara (カラ) berasal dari kata karaoke 

(カラオケ) yang berarti karaoke dan tomodachi (友達) yang memiliki arti 

teman. Maka, pada kalimat 1 terjadi proses blending.  

2. やばい：(yabai) 

Arti/makna : payah/ gawat 

Contoh kalimat: 千秋先輩やばいいまじタイプすぎる 

Chiaki senpai yabaii maji taipu sugiru 

Senior Chiaki yabaii, benar-benar tipeku. 

(Rizal, 2011) 

Pada contoh 2 ditemukan wakamono kotoba yaitu yabai (やばい) 

merupakan hasil perluasan makna yang berasal dari kata payah atau gawat. 

Kata yabai kini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengejutkan, 

menyenangkan, dan luar biasa. Maka, pada contoh 2 terjadi proses perluasan 

makna. 

Kreativitas bahasa tidak hanya dialami oleh anak muda Jepang, anak 

muda Indonesia pun turut menjadi pelaku pencipta bahasa gaul. Bahasa gaul 

adalah ragam non standar Bahasa Indonesia yang lazim di Jakarta pada 

tahun 1980-an hingga abad ke-21 ini menggantikan bahasa prokem yang 

lebih lazim dari tahun sebelumnya (Kridalaksana, 2009:25-26). Ragam 

Karaoke + Tomodachi 

Karatomo 

Teman karaoke 
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bahasa gaul merupakan bahasa khusus yang digunakan oleh anak muda. 

Perkembangan ragam bahasa gaul diambil dari bahasa kelompok waria 

maupun masyarakat pinggirian. Ragam ini terbentuk dari kata bahasa 

Indonesia yang digabungkan dengan kata dialek Betawi. Oleh karena itu, 

banyak kalangan menyebut ragam ini merupakan ragam santai dialek 

Jakarta (Badudu dalam Indari, 2008:38). Remaja di pedesaan pun banyak 

memakai ragam bahasa gaul tersebut untuk berkomunikasi secara lisan 

maupun tulisan.  

Contoh:  

3. Bacrit  

Arti/makna: banyak cerita 

Bacrit kali jadi orang 

(Sirait, Supatra, & Hermintoyo, 2018) 

Pada contoh 3 di temukan bahasa gaul yaitu bacrit yang mengalami 

pelepasan dan penggabungan kata. Bacrit merupakan sebutan ketika 

seseorang bercerita terlalu panjang. Sehingga proses blending terjadi pada 

contoh kalimat 3. 

Proses pembentukan kata 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Alig = Gila 

Alig parah tuh orang 

(Sirait, Supatra, Hermintoyo, 2018) 

Banyak + Cerita 

Ba + Crit 

Bacrit 
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Kalimat 4 ditemukan bahasa gaul yaitu alig. Alig merupakan kata sifat 

yang fonemnya mengalami proses pembalik secara keseluruhan dari depan 

ke belakang. Alig berasal dari kata ‘gila’. Jika dilihat dari perubahannya, 

maka proses morfologis yang terjadi adalah transposisi.  

Proses pembentukkan kata: 

 

Dari contoh ragam bahasa gaul Jepang dan Indonesia di atas, terdapat 

proses pembentukan kata dan perubahan makna yang sama antara ragam 

bahasa gaul Jepang maupun ragam bahasa gaul Indonesia. Persamaan dalam 

proses pembentukan kata di temukan pada kata karatomo dan bacrit. 

Karatomo (カラ友) berasal dari kata kara (カラ) yaitu karaoke (カラオケ) 

dan tomodachi (友達) yaitu teman. Sedangkan bacrit berasal dari dua kata 

yaitu banyak dan cerita. Kedua kata ini sama-sama mengalami proses 

pelepasan yang kemudian mengalami penggabungan. Contoh lain 

meyebutkan kata yabai (やばい) memiliki arti bahaya, namun pada kata 

yabai (やばい) kini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengejutkan, 

menyenangkan dan luar biasa. Kemudian pada kata alig yang berarti gila 

mengalami proses pembalikan fonem secara keseluruhan. 

Gila 

 

alig 
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Uraian di atas merupakan fenomena bahasa gaul yang banyak 

digunakan oleh kalangan anak muda Jepang maupun anak muda Indonesia. 

Penggunaan ragam ini akan menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan 

bicara apabila tidak memiliki wawasan mengenai kosakata bahasa gaul. 

Selain perbedaan kekayaan kosakata, dijumpai pula perbedaan lainnya 

antara bahasa gaul Jepang dan bahasa gaul Indonesia yaitu proses 

pembentukanya. Oleh karena itu, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti 

lebih lanjut agar pembelajar bahasa Jepang terhindar dari kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi antarsebaya dengan orang Jepang akibat dari 

kurangnya pengetahuan mengenai bahasa gaul. Kemudian, sebagai bagian 

dari upaya inventarisasi bahasa non formal yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perlu dilakukan perbandingan antara 

bahasa gaul BJ dan BI agar bermanfaat bagi para pengajar bahasa Jepang 

kepada orang Indonesia dan pengajaran bahasa Indonesia kepada orang 

Jepang. 

Pada unggahan instagram banyak ditemukan wakamono kotoba. Hal 

ini dikarenakan instagram sangat dekat dengan kehidupan para remaja masa 

kini sebagai alat untuk bersosialisasi dengan sesama pengikut instagram. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai 

wakamono kotoba pada media sosial instagram yang sering digunakan oleh 

kebanyakan anak muda di Jepang maupun anak muda Indonesia, makna dari 

kata tersebut, dan bagaimana pola pembentukan kata tersebut pada media 

sosial instagram. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apa perubahan makna dari wakamono kotoba dalam bahasa Jepang 

maupun bahasa Indonesia yang muncul dalam media sosial Instagram? 

2. Bagaimana proses pembentukan wakamono kotoba dalam bahasa Jepang 

maupun bahasa Indonesia tersebut? 

3. Apa persamaan dan perbedaan wakamono kotoba dalam bahasa Jepang 

maupun bahasa Indonesia dilihat dari proses pembentukannya? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti hanya berfokus pada proses pembentukan wakamono kotoba 

dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia, serta persamaan dan 

perbedaan wakamono kotoba dan bahasa gaul yang mengacu pada teori 

Kageyama (2016) tentang delapan proses pembentukan kata yaitu 

compounding (penggabungan), afiksasi (imbuhan), konversi (perubahan 

kata khusus), reduplikasi (pengulangan), blending (dua kata yang 

dikombinasi), clipping (pemendekan kata), dan akronim atau inisial 

(kombinasi huruf awal). Kemudian dikarenakan banyaknya ragam bahasa 

gaul yang muncul pada media sosial instagram, maka pengambilan data 

akan dibatasi oleh peneliti berupa satu akun bagi pengguna berusia 15-an, 

satu akun bagi pengguna berusia 20-an dan satu akun bagi pengguna berusia 

30-an. Penelitian ini dilakukan mulai periode 27 Januari 2019 hingga 4 Juli 

2019.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perubahan makna dari wakamono kotoba dalam 

bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia 

2. Untuk mengetahui proses pembentukan wakamono kotoba dalam bahasa 

Jepang maupun bahasa Indonesia.  

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoretis dan manfaat 

praktis seperti di bawah ini:  

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan informasi khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembelajar bahasa Jepang tentang proses pembentukan dan makna 

wakamono kotoba.  

b. Dapat menjadi bagian dari inventarisasi bahasa non formal. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti 

Mengkaji lebih lanjut tentang wakamono kotoba pada media sosial 

lainnya.  
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b. Bagi Pengajar 

Dapat menambah muatan materi pelajaran dengan menggunakan atau 

menyisipkan materi mengenai wakamono kotoba pada mata kuliah 

seperti ibunka rikai dan ibunka komyunikesyon. 

c. Bagi Pembelajar 

Dapat diterapkan ke dalam strategi berkomunikasi dengan penutur asli 

bahasa Jepang sebaya.  

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai 

berikut.  

Bab I Pendahuluan, berisi pembahasan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika 

Bab II kajian pustaka,  pembahasan mengenai teori-teori yang relevan 

yang digunakan pada penelitian kemudian memaparkan teori analisis 

kontrastif, morfologi, semantik, pembentukan kata, perubahan makna, 

pembahasan mengenai wakamono kotoba, media sosial, dan instagram. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan teknik analisis data. 
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Bab IV Analisis data, bab ini berisi pembahasan tentang analisis dan 

hasil penelitian wakamono kotoba bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 

Bab V, pada bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil analisis yang 

peneliti lakukan terhadap proses pembentukan kata dan perubahan makna, 

serta perbedaan dan persamaan ragam wakamono kotoba bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia. 

 


