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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A.  Analisis Data 

Dari data yang diperoleh terdapat beberapa perubahan makna 

wakamono kotoba yang muncul pada media sosial instagram. Perubahan 

makna tersebut adalah perubahan makna meluas dan perubahan total. Hasil 

dari data akan dipaparkan berupa perubahan makna wakamono kotoba 

dalam bahasa Jepang, dan perubahan makna wakamono kotoba dalam 

bahasa Indonesia. Berikut perwakilan data yang mengalami perubahan 

makna dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. 

1. Perubahan Makna Wakamono Kotoba  

Perubahan makna wakamono kotoba bahasa Jepang banyak 

dilakukan oleh kalangan anak muda. Berikut jenis perubahannya. 

a. Perubahan Makna Wakamono Kotoba Bahasa Jepang 

Dari 43 data wakamono kotoba bahasa Jepang ditemukan hanya 

satu jenis perubahan makna yaitu perubahan makna meluas, berikut 

adalah penjelasannya. 

1) Perubahan Makna Meluas 

(J1) にくにくう 

Niku nikuu 

 

(Nikuguso_taro, Instagram, 10/04/19) 

Pada kalimat diatas ditemukan wakamono kotoba yaitu kata 

niku nikuu (にくにくう). Kata niku nikuu berasal dari kata niku 
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(肉 )yang mengalami perluasan makna dan mengalami proses 

pembentukan kata secara reduplikasi penuh. Awalnya kata niku 

berarti „daging‟. Namun kata ini digunakan pengguna untuk 

mengungkapkan kata „gendut‟.  

b. Perubahan Makna Wakamono Kotoba Bahasa Indonesia 

Dari 51 data yang telah terkumpul, ditemukan dua jenis 

perubahan makna pada wakamono kotoba bahasa Indonesia. Perubahan 

makna wakamono kotoba bahasa Indonesia yang ditemukan adalah 

perubahan makna meluas dan perubahan total.  Berikut contohnya.  

1) Perubahan Makna Meluas. 

Perubahan makna meluas sering terjadi pada wakamono 

kotoba Indonesia. Berikut contohnya. 

(I1) Pertamax :v 

 

(slametraharjooo, Instagram, 28/02/19) 

Pada kalimat di atas ditemui wakamono kotoba bahasa 

Indonesia yaitu pertamax. Pertamax mengalami perluasan makna 

menjadi „orang yang pertama kali‟. Makna sebenarnya dari 

pertamax adalah bahan bakar minyak yang dimiliki oleh 

perusahaan pertamina.  

(I2) pokoknya harus nonton ini gue wak!! 

(ainanyaa, Instagram , 3/07/10) 

Pada kalimat di atas ditemui wakamono kotoba bahasa 

Indonesia yaitu wak. Kata wak mengalami perluasan makna. Kata 
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wak awalnya memiliki makna „paman‟. Kini kata wak digunakan 

kalangan anak muda untuk panggilan dengan teman.  

2) Perubahan Makna Total 

(I3) Rada” mirip Dahlia Polan :v   

Agak mirip Dahlia Poland sih :v  (artis) 

(khrsmcntika, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

rada”. Dalam KBBI rada adalah agak. Dalam penggunaanya rada 

juga dapat berarti hal yang negatif  yaitu orang yang tidak waras.  

2. Proses Pembentukan Wakamono kotoba 

Pada penelitian ini terdapat 43 data bahasa Jepang dan 51 data 

bahasa Indonesia berdasarkan wakamono kotoba yang telah didapatkan 

dari media sosial instagram. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa 

proses pembentukan kata wakamono kotoba yang muncul pada media 

sosial instagram. Proses pembentukan kata terbagi menjadi beberapa 

jenis yaitu blending, reduplikasi, clipping, konversi, akronim dan inisial, 

afiksasi, konversi-reduplikasi, clipping-reduplikasi, penyerapan bahasa 

waria, penyerapan bahasa sunda, penggunaan angka serta penggunaan 

simbol. Hasil dari data akan dipaparkan berupa proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang, proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Indonesia dan persamaan dan 

perbedaan wakamono kotoba dalam bahasa jepang maupun bahasa 

Indonesia dilihat dari proses pembentukannya. 

 



64 

 

a. Proses Pembentukan Wakamono Kotoba Bahasa Jepang 

Pada bagian ini peneliti menguraikan proses pembentukan kata 

serta perwakilan dari contoh kalimat yang diambil dari data yang 

terkumpul. Proses pembentukan wakamono kotoba dalam bahasa 

Jepang ditemui sebanyak delapan proses. Tidak semua proses 

pembentukan kata menurut Kageyama (2016) ditemukan dalam  

wakamono kotoba bahasa  Jepang. Berikut delapan proses 

pembentukan wakamono kotoba dalam bahasa Jepang. 

1) Afiksasi 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti hanya menemukan 

satu contoh wakamono kotoba. Berikut proses afiksasi wakamono 

kotoba bahasa Jepang berikut.  

Berikut contohnya. 

(J2)  

ちょうにあってる 

chou niatteru 

Sangat cocok 

(__m_lixx__, instagram , 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

chou niatteru (ちょうにあってる). Chou niatteru merupakan hasil 

dari afiksasi oleh prefiks chou (超). Berikut afiksasi dalam kata chou ni 

atteru. 

 

 

chou + niatteru 
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Prefiks chou ditambah atteru menjadi chou niatteru. Prefiks 

chou merupakan kata populer yang digunakan oleh kalangan anak muda 

untuk menyatakan sangat.  Chou memiliki arti „ultra‟ (Matsuura, 

1994:112).  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ultra 

memiliki arti „luar biasa‟ dan „teramat sangat‟. Sedangkan niatteru (似

合っている) memiliki arti „cocok‟. Sehingga chou ni atteru menunjuk 

hal yang teramat sangat cocok untuk digunakan. 

2) Konversi 

Konversi dalam ragam bahasa gaul banyak digunakan oleh 

kalangan anak muda. Dalam konversi ditemukan juga proses 

morfologisnya.  

Berikut Contohnya. 

(J3)  

うれすぃ 

Uresui 

Senangnyaaa 

(muun1115, instagram 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

uresui (うれすぃ). Uresui merupakan hasil dari perubahan leksikal 

ureshii  (嬉しい ) menjadi uresui (うれすぃ ).  Berikut proses 

morfologis pada kata uresui.   
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Kata ureshii mengalami perubahan leksikal  di akhir kata menjadi 

sui dengan kata sui. Uresui berasal dari kata Ureshii yang memiliki arti 

kata senang dan bahagia. Gaya bahasa ini sering diucapkan oleh 

kalangan anak muda khususnya wanita.   

(J4) 

きゃわいい 

Kyawaii 

Lucuu 

(_.milio124x, Instagram, 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

kyawaii (きゃわいい ). kyawaii merupakan hasil dari perubahan 

leksikal kawaii  (可愛い) menjadi kyawaii (きゃわいい).  Berikut 

proses morfologis pada kata kyawaii. 

 

Kata kyawaii mengalami proses morfofonemik pergantian bunyi 

kya. kyawaii berasal dari kata kawaii yang berarti manis (Matsuura, 

1994:453). Gaya bahasa ini juga sering diucapkan oleh kalangan anak 

muda khususnya wanita.  

 

 

Ureshii + sui 

Kawaii          kya 
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3) Reduplikasi  

Reduplikasi dalam bahasa Jepang sangat bervariasi. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul peneliti menemukan lima data 

pada proses reduplikasi. Simak proses morfologisnya. 

Berikut contohnya. 

(J5)  

見る見る見いーーー 

Miru miru mi----- 

 Lihat. 

(ur6250, Instagram, 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata miru 

miru (見る見る). Miru miru  berasal dari kata miru (見る) yang berarti 

lihat.  Berikut proses morfologis pada kata miru miru. 

 

Kata miru mengalami proses reduplikasi penuh menjadi miru miru 

berarti melihat.  

(J6)  

らぶらぶ 

Rabu rabu 

Cinta cinta 

(kaana0522, instagram, 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata rabu 

rabu (らぶらぶ ). Rabu rabu merupakan kata serapan dari bahasa 

Miru + miru 
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Inggris yaitu love berarti cinta. Berikut proses morfologis pada kata 

rabu rabu. 

 

Kata rabu mengalami pengulangan kata penuh menjadi rabu rabu 

berarti „cinta‟.  

4) Blending 

Proses blending dalam bahasa gaul Jepang banyak ditemukan. 

Menurut Kageyama (2016) proses blending banyak ditemui dari 

formasi kata benda. Berdasarkan data yang telah terkumpul peneliti 

menemukan 15 data pada proses blending. Berikut proses 

morfologisnya. 

Berikut contohnya.  

(J7)  

いちこめ！ 

Ichi kome! 

Komentar pertama! 

(pmpogdgog, instagram, 01/03/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

ichi kome (いちこめ). Ichi kome merupakan penggabungan dari kata 

ichi (いち) dan komento (コメント). Berikut proses blendingnya. 

 

 

Rabu   +  Rabu 

ichi + komento 

ichikome 
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Ichi (いち) adalah angka satu (Matsuura, 1994:319) sedangkan 

komento (コメント) merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

comment. Menurut KBBI komentar adalah ulasan atau tanggapan atas 

berita, pidato dan sebagainya.  Kata ichi tidak mengalami perubahan 

sedangkan kata kome mengalami peleburan di akhir kalimat dan 

selanjutnya digabungkan menjadi ichi kome yang berarti kometar atau 

tanggapan pertama. 

(J8)  

ジャパンバックしたら下痢くそたろーになってるよ。ピーピ 

Japan bakku shitara geri kusotarou ni natteruyo. Piipii. 

Kalau saya kembali ke jepang nanti diare. pii-pii  

(ryooojiii_shirajira, instagram, 03/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

Japan bakku (ャパンバック). Japan bakku merupakan penggabungan 

dari kata Japan (ジャパン ) dan bakku (バック )。Berikut proses 

blendingnya. 

 

Japan bakku merupakan kata serapan bahasa Inggris. Japan 

adalah negara Jepang dan bakku berasal dari kata back yang diucapkan 

sesuai dengan pelafalan bahasa Jepang berarti kembali. Selanjutnya 

kedua kata ini digabungkan menjadi japan bakku sehingga memiliki arti 

„kembali ke Jepang‟. 

Japan + bakku 
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5) Clipping 

Proses pemendekan kata pada bahasa gaul Jepang terbagi 

menjadi dua jenis yaitu back clipping adalah menghilangkan bagian 

belakang kata dan fore clipping adalah menghilangkan bagian depan 

kata. Berdasarkan data yang telah dikumpukan, peneliti menemukan 

enam data proses pembentukan kata secara clipping. 

Berikut contohnya.  

(J9) 

最高コンビ 

Saikou konbi 

Perpaduan yang bagus 

(honoka2569, instagram, 03/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

conbi (コンビ ). Conbi (コンビ ) merupakan kepanjangan dari 

conbineesyon  (コンビネーション).  Berikut proses clippingnya. 

 

 

Kata conbineesyon merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu 

combination berarti kombinasi. Dalam KBBI kombinasi adalah 

gabungan beberapa hal.  Pada proses pembentukanya conbineesyon 

mengalami pemendekan kata pada akhir kalimat atau disebut back 

cklipping  menjadi conbi. Conbi berarti „perpaduan‟. 

(J10) 

アップありがとうです 

Conbineesyon 
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Appu arigatou desu 

Terimakasih sudah mengunggah. 

(shiho_9026_roar, instagram, 03/04/2019) 

 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata appu 

(アップ). Appu (アップ) berasal dari kata appuroudo (アップロード). 

Berikut proses clippingnya.  

 

 

 

Kata appuroudo merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu 

upload berarti unggah atau transfer data. Pada proses pembentukanya 

appuroudo mengalami pelepasan kata pada akhir kalimat atau disebut 

back cklipping  menjadi appu. Appu berarti mengunggah atau menaikan 

data ke atas. 

6)  Akronim dan Inisial 

Akronim dan insial banyak ditemui dalam bahasa gaul Jepang. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peneliti hanya menemukan 

tujuh data akronim dari 43 data terkumpul. 

Berikut contohnya. 

(J11)  

BMG が QUEENだってのもいいね。カッコイイ 

BMG ga QUEEN datte no mo ii ne. Kakkoi 

BGM nya bagus juga seperti QUEEN. Keren 

(youkoxlemon, instagram, 03/04/2019) 

appuroudo 
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Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

BGM berasal dari kata Back Ground Music. Berikut proses 

morfologisnya.  

 

 

 

 

 

 

Kata BGM merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu Back 

Ground Music berarti latar belakang musik. Menurut KBBI latar 

belakang musik adalah hiasan (berupa pemandangan atau musik) atau 

efek musik dan suara yang melatari acara televisi atau radio. Pada 

proses pembentukanya back ground music mengalami pelepasan kata 

pada akhir sehingga tersisa satu huruf di awal kata. Setelah huruf awal 

masing-masing kata diambil, kemudian digabungkan menjadi BGM. 

(J12)  

カッコイイです。CM 早く見てみたい 

Kakkoii desu. CM hayaku mite mitai. 

Keren. Pengen cepet lihat CM nya. 

(sora_angel, instagram, 03/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu CM 

berasal bahasa Inggris yaitu kata Commersial Movie. Berikut proses 

morfologisnya. 

 

Back    B 

Ground  G 

Music   M 
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Pada proses pembentukanya commersial movie mengalami 

pelepasan kata pada akhir sehingga tersisa satu huruf di awal kata. 

Setelah huruf awal masing-masing kata diambil, kemudian 

digabungkan menjadi CM. Commersial adalah  komersial dan movie 

adalah film. Menurut KBBI komersial adalah sesuatu  hal yang 

berhubungan dengan perniagaan atau perdagangan sedangkan film 

adalah lakon (cerita) gambar hidup. Sehingga CM adalah film pendek 

yang dibuat khusus untuk menjual sutau produk. 

b. Proses pembentukan wakamono kotoba di luar kaidah 

pembentukan bahasa Jepang. 

Proses pembentukan wakamono kotoba terjadi dari berbagai 

macam proses. Proses pembentukan kata di luar kaidah pun peneliti 

temui selama pengumpulan data. Berikut pembentukan wakamono 

kotoba di luar kaidah pembentukan bahasa Jepang.  

1) Clipping – reduplikasi 

Peneliti menemukan dua data wakamono kotoba mengalami 

proses clipping-reduplikasi. Berikut contohnya. 

 

Commersial  C 

Movie    M      
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(J13)  

ブレブレ感めちゃ好き今日は何プリ機で撮ったの？ 

Burebure kan mecha suki kyou ha nani puri-ki de totta no? 

Saya sangat suka efek blurnya, mesin apa yang kamu gunakan kali ini? 

 (yunaaaaaaa23, instagram, 03/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

bure-bure (ブレブレ) berasal dari kata blur artinya tidak jelas atau 

tidak fokus . Berikut proses morfologisnya.  

 

 

Pada proses pembentukanya bureru mengalami pelepasan kata 

pada akhir kalimat atau disebut back clipping menjadi bure kemudian 

ditambahan dengan kata bure menjadi bure - bure. Sehingga kata bure 

mengalami dua proses pembentukan kata yaitu clipping dan reduplikasi. 

 (J14) 

 スゲスゲ！！こんなにふらっとなるんやったら移動も苦じゃ

ないですねえ 

Suge suge!! Konnani furatto narun yattara idou mo ku jyanai desu nee. 

Luar biasa!!  

(tsune3955, Instagram, 15/04/19) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

suge suge (スゲスゲ). Suge suge berasal dari kata sugoi (すごい) yang 

berarti luar biasa.  Berikut proses morfologis pada kata suge suge. 

Blur   Bureru 

bure ＋ bure 



75 

 

 

 

 

Kata suge mengalami dua proses perubahan yaitu clipping dan 

reduplikasi. Suge mengalami pemenggalan di akhir kata dan mengalami 

proses konversi dengan menggati huruf menjadi ge serta mengalami 

pengulangan kata penuh menjadi suge suge. Sehingga kata suge 

memiliki arti sangat luar biasa.  

2) Konversi dan Reduplikasi 

Peneliti menemukan satu data wakamono kotoba mengalami 

proses konversi – reduplikasi dari data yang telah terkumpul. Berikut 

contohnya. 

(J15)  

ベンベンかき鳴らしてるギター（ベース？）はあの高価な物で

すかねけ 

Benben kakinarashiteru gitaa (besuu?) ha ano koukana mono desu ka 

ne ke 

Gitar bass yang dimainkan di band hargamya mahal ya? 

(dakam_ck, instagram, 03/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata ben-

ben (ベン) berasal dari kata bando artinya grup musik . Berikut proses 

morfologisnya.  

 

Sugoi             Suge 

 

Suge + Suge 
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Pada proses pembentukanya bando mengalami penulisan sesuai 

dengan pelafalan dari band menjadi bend  yaitu dengan melepaskan 

huruf a menjadi huruf e. Selanjtunya kata ben ditambahkan kata ben 

menjadi ben-ben. Sehingga kata bando mengalami dua proses 

pembentukan kata yaitu konversi dan reduplikasi. 

c. Proses Pembentukan Wakamono Kotoba Bahasa Indonesia 

Pada bagian ini peneliti menganalisis berdasarkan data yang 

telah terkumpul kemudian menguraikan proses pembentukan kata serta 

mengambil dua data untuk perwakilan dari contoh kalimat data yang 

terkumpul. Berikut delapan proses pembentukan kata wakamono 

kotoba dalam bahasa Indonesia. 

1) Afiksasi 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti hanya menemukan 

dua contoh proses afiksas. Dari data yang ditemukan peneliti 

menemukan proses afiksasi yaitu prefiks dan infiks. 

Berikut contohnya.  

(I4)  

saya ngefans sama kamu 

saya menggemari  kamu 

(anggashyp, instagram, 28/02/2019) 

Bando  Ben 

ben ＋ ben 
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Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

ngefans. Kata ngefans berasal dari kata fans dan digabungkan dengan 

prefiks nge. Berikut proses morfologisnya. 

 

Prefiks nge menempel pada kata fans sehingga menjadi kata 

ngefans. Prefiks nge merupakan prefiks yang sangat populer yang 

digunakan oleh kalangan anak muda Indonesia. Menurut (Kushartanti) 

prefiks nge merupakan prefiks ekslusif yang digunakan generasi muda 

jakarta. Prefiks ini tidak mengubah makna kata dasar. prefiks nge 

memiliki arti to atau untuk melakukan. Sehingga kata ngefans adalah 

suka kepada seseorang.  

(I5)  

@officialpilarez GOKIL idola 

@officialpilarez gila idola 

(mando_gw, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

gokil. Kata gokil berasal dari kata gila yang mendapatkan sisipan ok 

ditengah kata . Berikut proses afiksasinya. 

 

 

 

 

nge + fans 

Gila  gil 

Gil + OK 

G + o + k + i + l  Gokil 
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Sebelum mendapatkan sisipan kata ok, terjadi pelepasan kata di 

akhir huruf pada kata gila menjadi gil. kemudian infiks ok dibubuhkan 

pada kata gil menjadi gokil. Selain memiliki makna yang sesungguhnya 

yaitu „gila‟, gokil dapat digunakan untuk menyatakan hal-hal positif 

maupun hal-hal luar biasa. 

2) Reduplikasi 

Pada bahasa gaul Indonesia banyak ditemukan bahasa gaul yang 

terbentuk dari reduplikasi. Dari data yang ditemukan peneliti 

menemukan proses reduplikasi penuh dan reduplikasi sebagian.  

Berikut contohnya. 

(I6)  

Duh tetiba kangeun 

Duh tiba-tiba kangen 

(fitsr1404, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

tetiba. Tetiba berasal dari kata tiba yang mengalami reduplikasi 

dwipurwa atau sebagian. Berikut proses reduplikasinya.  

 

Kata tetiba merupakan hasil penambahan prefiks te dan tiba. 

Menurut Chaer (2012) kata tetiba merupakan reduplikasi sebagian dari 

kata tiba-tiba. Tiba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

datang. Sehingga tetiba meiliki arti „sesuatu yang datang secara 

mendadak‟. 

Te + tiba 



79 

 

(I7)  

Biru biru  

Warna biru 

(gitacahyamm, instagram, 04/07/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu biru 

biru. Kata biru-biru menunjukan warna biru yang mengalami 

reduplikasi penuh. Berikut proses reduplikasinya. 

 

Kata biru ditambah biru menjadi biru-biru. Dalam 

penggunaanya kata biru-biru menunjukkan hal yang terbuat hanya dari 

warna biru.  

3) Komposisi 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti menemukan tiga 

data proses pembentukan kata secara komposisi. Berikut contohnya. 

(I8) 

Hiyaa hiya 

ya ya 

(rnldyaldyy, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu hiya. 

Hiya hiya merupakan penggabungan dua kata yang berasal dari ya. 

Berikut proses morofologisnya. 

biru + biru 

Biru- biru 
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Huruf hi ditambah kata verba ya menjadi hiya. Kata ya menurut 

KBBI merupakan kata yang menyatakan persetujuan. Penambahan pada 

kata hiya ini tidak mengubah makna dasar dari kata iya. 

 (I9)  

@fdllsrh_ yokyok 

Ayo. 

(septarfky_, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

yokyok. Yokyok merupakan penggabungan dua kata yang berasal dari 

ayo. Berikut proses morofologisnya. 

 

 

 

 

Kata ayo mengalami pelepasan di awal kata dan mendapatkan 

sisipan pada di akhir kata. Kemudian kata yok digabungkan dengan kata 

yok sehingga menjadi kata yokyok. Kata ayo menurut KBBI merupakan 

Hi + ya 

 

Hiya + hiya 

Ayo   yo 

Yo + k 

 

Yok + yok 
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kata seru untuk mengajak atau memberi dorongan. Penambahan pada 

kata yokyok ini tidak mengubah makna dasar dari kata ayo. 

4) Konversi 

Pada bahasa gaul Indonesia banyak ditemukan bahasa gaul yang 

terbentuk dari proses konversi. Dari data terkumpul, peneliti 

menemukan empat data yang mengalami proses konversi.  

Contoh.  

(I10)  

Terbaeq emang vanesa 

Terbaik memang vanesa. 

(fasilfkh, instagram, 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

terbaeq. Terbaeq bersal dari kata baik yang mendapat prefiks ter. 

Berikut proses morofologisnya. 

 

 

 

Kata terbaik mengalami pelepasan di akhir kata kemudian 

ditambahkan akhiran eq. Proses pengubahan suku kata pada bahasa 

gaul Indonesia banyak ditemui dan sangat bervariasi. Pengubahan suku 

kata ini biasa terjadi agar komunikasi terkesan lebih lucu dan santai. 

Ter + baik 

 

Terba + eq 
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Terjadinya perubahan ejaan tidak mengubah makna dasar dari kata 

terbaik yaitu paling baik. 

 (I11) fatnerguy 

 Pict 2, Lia tercyduk nangis liat dirinya sendiri :‟v 

 Gambar ke 2, lia ketahuan nangis lihat dirinya sendiri. :‟v 

  (fatnerguy, instagram, 3/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

tercyduk. Terciyduk berasal dari kata ciduk ditambah prefiks ter . 

Berikut proses morofologisnya. 

 

 

 

Kata tercyduk mengalami pengubahan suku kata. Pengubahan 

suku kata ini biasa terjadi agar komunikasi terkesan lebih lucu dan 

santai. Terjadinya perubahan ejaan tidak mengubah makna dasar dari 

kata tercyduk yaitu ketahuan atau tepergok. Dalam penggunaanya 

tercyduk adalah hal yang negative.  

5) Clipping 

Ragam bahasa gaul Indonesia banyak menggunakan proses 

clipping atau pemendekan kata. Berikut contoh pemendekan kata dari 

data yang telah ditemukan peneliti. 

Ter + ci + yduk 

 

Tercyduk 
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Contoh. 

(I12)  

Cie nangis grgr chatnya ga gue bales.. 

Cie nangis gara-gara chatnya tidak aku balas. 

(esamartham, instagram, 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu grgr. 

Grgr berasal dari kata gara-gara mengalami pelepasan kata. Berikut 

proses morofologisnya. 

 

 

Setelah suku kata diambil kemudian hasil dari singkatan tersebut 

di lafalkan secara berulang. Gara-gara merupakan kata pengganti 

karena atau sebab yang digunakan dalam komunikasi casual. 

Berikut contohnya. 

 (I13)  

 Aldenametta: 

 @cantikaaufa haluu tehcan 

 @cantikaaufa halusinasi teteh cantik 

(aldenametta, instagram 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu halu. 

Halu berasal dari kata halusinasi yang mengalami pelepasan kata . 

Berikut proses morofologisnya. 

Gara  gr 

 

Gr + gr 



84 

 

 

 

Kata halusisnasi mengalami pelepasan di akhir kata atau back 

clipping. Kata halu ditujukan bagi orang yang sering berhalusinansi 

atau berkhayal. Kata ini menjadi sangat terkenal setelah tersebar 

melalui media sosial dan televisi. 

6) Blending  

Berikut contoh proses blending dari hasil temuan peneliti. 

Contoh.  

(I14)  

Manjiw 

Mantap jiwa 

(fahmi_obladiobladi, instagram 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

manjiw. Manjiw berasal dari kata mantap jiwa mengalami 

penggabungan kata. Berikut proses morofologisnya. 

 

 

Setelah masing -masing suku kata diambil kemudian 

digabungkan menjadi manjiw.  Manjiw adalah kondisi seseorang 

merasakan hal yang luar biasa. 

Halusinasi  

Mantap Man 

Jiwa   jiw 
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(I15)  

Salfok sendal hehe 

Salah fokus ke sandal hehe 

(triarisa, instagram, 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

salfok. Salfok berasal dari kata salah fokus mengalami penggabungan 

kata. Berikut proses morofologisnya. 

 

 

Setelah masing -masing suku kata diambil kemudian 

digabungkan menjadi salfok. Salfok adalah kondisi dimana seseorang 

teralihkan fokusnya pada hal lain. 

7) Akronim dan inisial 

Ragam bahasa gaul Indonesia juga banyak menggunakan proses 

akronim dan inisial. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti 

mendapatkan proses akronim dan inisial pada pembentukan ragam 

bahasa. 

Contoh.  

(I16) 

Halah ngasihnya juga ke cowo lain. Php 

Halah kasihnya juga ke laki laki lain. Php 

(ezrug, instagram, 13/04/2019) 

Salah   sal 

Fokus   fok 
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Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu php. 

PHP merupakan akronim dari Pemberi Harapan Palsu dengan 

mengambil huruf huruf pertama dan membentuk PHP. Berikut proses 

akronim pemberi harapan palsu. 

 

 

 

Setelah masing-masing kata awal diambil kemudian digabungkan 

menjadi PHP. Php ditujukkan kepada orang yang hanya melakukan 

omong kosong. 

(I17) 

Di suruh PAP doang malah di post. Ih  

Di suruh kirim gambar aja malah di unggah. Ih 

(rizkiarjunf, instagram, 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu pap. 

PAP berasal dari kata bahasa Inggris yaitu post a picture. Berikut 

proses  pap. 

 

 

 

Setelah masing-masing kata awal diambil kemudian digabungkan 

menjadi PAP. PAP merupakan inisial dari post a picture berarti 

„menggunggah gambar‟. 

Pemberi  P 

Harapan H 

Palsu  P 

Post   P 

a  A 

picture  P 
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8) Transposisi 

Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti hanya menemukan 

dua data proses pembentukan kata secara transposisi. Berikut contoh 

proses transposisinya. 

Contoh.  

(I18) kaya sabi aja lu… 

Kaya bisa aja kamu. 

(astisofiaselshaakila, Instagram, 04/07/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu sabi. 

Sabi  berasal dari bisa yang mengalami proses trasnposisi. Berikut 

proses transposisiya. 

 

 

Pada kata sabi susunan dua kata bertukar posisi dari belakang ke 

depan menjadi sabi.  

(I19) 

Kacepp 

Cakep 

(salmansatriaji, instagram, 13/04/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

kacep. Kacep berasal dari cakap yang mengalami proses pembalik kata. 

Berikut proses transposisiya. 

Bisa  B+ I + S + A 

 

Sabi  
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Pada kata cakap huruf c dan k bertukar posisi menjadi kacep. 

Kemudian kata a berubah menjadi huruf e. 

d. Proses Pembentukan Wakamono Kotoba di luar Kaidah 

Pembentukan Bahasa Indonesia. 

Proses pembentukan kata di luar kaidah pun peneliti temui 

selama pengumpulan data. Berikut pembentukan wakamono kotoba di 

luar kaidah pembentukan bahasa Indonesia.  

1) Penyerapan Bahasa Waria  

Bahasa waria sering kali digunakan kalangan anak muda untuk 

berkomunikasi. Berikut contohnya. 

(I20) Rambut begini aja Lit cucmey  

(jadhanii, Instagram, 13/04/19) 

Pada kalimat di atas ditemukan wakamono kotoba bahasa 

Indonesia yaitu cucmey. Cucmey berasal dari bahasa waria yang 

digunakan untuk mengungkapkan kata keren, bagus, atau cocok.  

2) Penyerapan Bahasa Sunda 

(I21) Tolongggggg segerakeunnnn  

(iarini, Instagram, 04/07/19) 

cakap  C + A + K + A + P 

 

k + a + c +a  e+ p 

 

kacep 
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pada kalimat di atas ditemukan wakamono kotoba yaitu 

segerakeunnnn. Segerakeunnnn merupakan bahasa sunda yang 

diadaptasi kalangan anak muda untuk berkomunikasi.  

3) Penggunaan Angka 

(I22) kaya tans
2 

Seperti tante-tante 

(ridwanmustafa_, Instagram, 04/07/19) 

Pada kalimat di atas ditemukan wakamono kotoba yaitu tans
2
. 

Berikut proses morfologisnya.  

 

 

 

 

Kata tante mengalami back clipping menjadi tan. Kemudian 

mengalami penambahan huruf s dan ditambah dengan angka dua 

menjadi tans
2
. Angka dua ini berfungsi sebagai pengulangan kata. 

Penggunaan angka sering digunakan oleh kalangan anak muda 

dengan tujuan untuk mempersingkat kata dalam mengirim pesan. 

4) Penggunaan Simbol 

(I23) 

Rada” mirip Dahlia Polan :v   

Agak mirip Dahlia Poland sih :v  (artis) 

(khrsmcntika, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu rada”. 

Rada” berasal dari kata rada yang mengalami reduplikasi penuh. 

Berikut proses reduplikasinya. 

Tante + s 

 

Tans + 2 
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Kata rada ditambah dengan simbol “ kemudian dilafalkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi rada-rada.  

3. Persamaan Dan Perbedaan Proses Pembentukan Kata 

Dari analisis data yang telah dilakukan. Peneliti menemukan 

persamaan dan perbedaan wakamono kotoba dalam bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia. Berikut uraiannya. 

a. Persamaan Proses Pembentukan Wakamono Kotoba dalam 

Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia Pada Media Sosial 

Instagram 

1) Pada wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono kotoba 

Indonesia sama-sama mengalami perluasan makna. 

2) Ragam wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono 

kotoba Indonesia sama-sama mengalami proses afiksasi. 

3) Wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono kotoba 

Indonesia sama-sama mengalami proses konversi. 

4) Ragam wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono 

kotoba Indonesia sama- sama mengalami proses reduplikasi. 

5) Pada wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono kotoba 

Indonesia sama-sama mengalami proses blending. 

6) Pada wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono kotoba 

Indonesia sama-sama mengalami proses clipping. 

Rada + “ 

Rada - rada 
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7) Pada wakamono kotoba Jepang maupun ragam wakamono kotoba 

Indonesia sama-sama mengalami proses akronim. 

b. Perbedaan Proses Pembentukan Wakamono Kotoba Jepang dan 

Indonesia Pada Media Sosial Instagram 

1) Pada wakamono kotoba Indonesia ditemui perubahan makna total. 

2) Komposisi hanya ditemui dalam ragam wakamono kotoba 

Indonesia.  

3) Pada wakamono kotoba Jepang hanya di temui prefiks sedangkan 

dalam wakamono kotoba Indonesia ditemui prefiks dan infiks. 

4) Kebanyakan proses konversi dalam wakamono kotoba Jepang 

terjadi karena penyesuaian dalam huruf jepang sedangkan 

konversi wakamono kotoba Indonesia banyak terjadi perubahan 

huruf yang sama bunyi (homofon) dengan huruf asli dari kata 

tersebut. 

5) Reduplikasi penuh dan sebagian ditemui pada ragam wakamono 

kotoba Indonesia sedangkan wakamono kotoba Jepang hanya 

ditemui reduplikasi penuh. 

6) Pada ragam wakamono kotoba Jepang ditemui proses back 

clipping, sedangkan pada wakamaono kotoba Indonesia terjadi 

peluluhan suku kata secara acak dan back clipping. 

7) Pada ragam wakamono kotoba Jepang ditemui proses akronim, 

sedangkan pada wakamaono kotoba Indonesia terjadi proses 

akronim dan inisial. 
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8) Transposisi hanya ditemui dalam ragam wakamono kotoba 

Indonesia.  

9) Pada wakamono kotoba Jepang ditemui proses pembentukan kata 

baru yaitu, clipping-reduplikasi dan konversi-reduplikasi.  

10) Pada wakamono kotoba Indonesia ditemui proses pembentukan 

menggunakan angka. 

11) Pada wakamono kotoba Indonesia ditemui proses pembentukan 

kata baru yaitu, penyerapan bahasa waria. 

12) Pada wakamono kotoba Indonesia ditemui proses pembentukan 

kata baru yaitu, penyerapan bahasa sunda. 

13) Pada wakamono kotoba Indonesia ditemui proses pembentukan 

kata baru yaitu, penggunaan simbol. 

Berikut tabel persamaan dan perbedan proses pembentukan 

wakamono  kotoba bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.  

Tabel 4.1. Proses Pembentukan Wakamono Kotoba dalam Bahasa 

Jepang dan Bahasa Indonesia 

No Jenis  

Pembentukan Kata 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Indonesia 

1.  Meluas  ◯ ◯ 

2. Perubahan Total ✕ ◯ 

3. Komposisi ✕ ◯ 

4. Afiksasi ◯ ◯ 
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5. Konversi ◯ ◯ 

6. Reduplikasi ◯ ◯ 

7. Blending ◯ ◯ 

8. Clipping ◯ ◯ 

9. Akronim dan inisial ◯ ◯ 

10. Transposisi ✕ ◯ 

11. Clipping-reduplikasi ◯ ✕ 

12 Konversi-reduplikasi ◯ ✕ 

13 Penyerapan Bahasa Waria ✕ ◯ 

14 Penyerapan Bahasa Sunda ✕ ◯ 

15 Penggunaan Angka ✕ ◯ 

16  Penggunaan Simbol ✕ ◯ 

  

Berikut daftar kata pada proses pembentukan wakamono kotoba 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.  
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Table 4.2. Daftar wakamono kotoba dalam  

bahasa Jepang dan Indonesia 

No Jenis  

Pembentukan Kata 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Indonesia 

1. Meluas  にくにく Pertamax 

Wak 

2. Perubahan Total ✕ Rada-rada 

3. Komposisi ✕ 

 

Hiya hiya 

Yokyok 

4. Afiksasi ちょうにあってる 

 

Gefans 

Gokil 

5. Konversi うれすぃ 

きゃわいい 

Terbaeq 

Terciyduk 

6. Reduplikasi スゲスゲ 

らぶらぶ 

Tetiba 

Biru biru 

7. Blending いちこめ 

ジャパンバック 

Manjiw 

Salfok 

8. Clipping アップ 

コンビ 

 

Haluu 

Grgr 

9. Akronim dan inisial BMG 

CM 

Php 

Pap  

10. Transposisi ✕ Sabi  

Kacep 

11. Clipping-reduplikasi ブレブレ ✕ 

12 Konversi-reduplikasi ベンベン ✕ 

13 Penyerapan Bahasa Waria ✕ Cucmey 

14 Penyerapan Bahasa Sunda ✕ Segerakeeuuun 

15 Penggunaan Angka ✕ Tans
2 

16 Penggunaan Simbol ✕ Rada” 
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A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui perubahan makna 

pada wakamono kotoba bahasa Jepang hanya ditemukan perluasan makna 

saja, sedangkan pada wakamono kotoba Indonesia terjadi perubahan makna 

meluas dan perubahan total. 

Proses pembentukan wakamono kotoba bahasa Jepang terdapat enam 

proses pembentukan sesuai dengan kaidah pembentukan bahasa yaitu 

afiksasi, konversi, reduplikasi, blending, clipping, akronim, dan dua proses 

pembentukan wakamono kotoba di luar kaidah pembentukan bahasa yaitu 

clipping – reduplikasi serta konversi – reduplikasi. Pada proses 

pembentukan wakamono kotoba bahasa Indonesia terdapat delapan proses 

komposisi, afiksasi, konversi, reduplikasi, blending, clipping, akronim dan 

inisial, serta transposisi, kemudian empat proses terjadi di luar kaidah proses 

pembentukan bahasa yaitu penyerapan bahasa waria, penyerapan bahasa 

sunda, penggunaan angka serta penggunaan simbol. 

Dari hasil analisis data ditemukan persamaan dan perbedaan proses 

pembentukan wakamono kotoba bahasa Jepang dengan wakamono kotoba 

bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa yaitu terdapat proses afiksasi, 

konversi, reduplikasi, blending, clipping, akronim dan inisial, sedangkan 

trasnposisi dan komposisi hanya terjadi pada proses wakamono kotoba 

bahasa Indonesia. 

 


