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Abstrak 

 Penelitian ini berfokus membandingkan dua bahasa yaitu bahasa gaul Jepang dan 

bahasa gaul Indonesia dalam proses pembentukanya. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik analisis 

kontrastif. Analisis kontrastif bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan 

persamaan antar kedua bahasa. Melalui analisis kontrastif akan diperoleh 

kekhasan masing-masing bahasa dan mengungkap perbedaan budaya antar bahasa 

pertama dan bahasa kedua. Data pada penelitian ini diambil dari media sosial 

instagram dengan rentan usia pengguna mulai dari 15-30 tahun. Terdapat dua 

tujuan dari penelitian ini. Pertama untuk mengetahui makna bahasa gaul dalam 

bahasa Jepang dan Indonesia. Kedua untuk mengetahui persaman dan perbedaan 

bahasa gaul Jepang dan Indonesia khususnya dari proses pembentukan kata.  

 Hasil dari penelitian ini ditemukan banyak jenis bahasa gaul dan proses 

pembentukkanya. Pada bahasa gaul  Jepang ditemukan 43 jenis bahasa gaul dan 

enam jenis proses pembentukanya. Proses pembentukan pada bahasa gaul Jepang 

adalah afiksasi, konversi, reduplikasi, blending, clipping, dan akronim. Pada 

bahasa gaul Indonesia ditemukan 51 jenis bahasa gaul dan delapan jenis proses 

pembentukanya. Proses pembentukan bahasa gaul Indonesia adalah afiksasi, 

reduplikasi, komposisi, konversi, clipping, blending, akronim dan inisial serta 

trasnposisi. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan proses pembentukan bahasa 

gaul Jepang dan Indonesia yaitu pada bahasa gaul Jepang clipping terjadi pada 

dua kata terakhir kemudian digabungkan sedangkan pada bahasa gaul Indonesia 

clipping mengalami peluluhan suku kata secara acak. Komposisi, transposisi dan 

mailto:aiyuardian7@gmail.com


xi 

 

infiks hanya terjadi pada bahasa gaul Indonesia sedangkan persamaan dalam 

proses pembentukanya terjadi pada proses afiksasi, konversi, reduplikasi, 

blending, clipping, akronim dan inisial. 

Kata Kunci: analisis kontrastif, wakamono kotoba, bahasa Jepang, Bahasa 

Indonesia, media sosial. 

  

A. Pendahuluan 

Penggunaan wakamono kotoba sudah tidak asing lagi dikalangan anak 

muda di seluruh dunia tanpa terkecuali Jepang dan Indonesia  karena merupakan 

budaya anak muda dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Ragam bahasa ini 

sangat dinamis, sehingga dapat mengalami perubahan seiringin dengan 

perkembangan zaman. 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). Berikut contohnya. 

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) 

2. Alig = Gila 

Alig parah tuh orang 

(Sirait, Supatra, Hermintoyo, 2018) 

Kalimat 1 dan 2 merupakan contoh kalimat bahasa gaul yang mengalami 

proses morfologis. Dari contoh di atas, terlihat bahwa kalimat 1 mengalami proses 

blending sedangkan kalimat 2 mengalami proses pembalikan kata secara penuh. 

Dari proses morfologis di atas menujukan bahwa tidak semua kata 

mengalami proses morfologi yang sama. Banyaknya ragam bahasa gaul Jepang 

akan menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan bicara apabila tidak memiliki 

wawasan luas mengenai bahasa gaul khususnya  pembelajar bahasa Jepang. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah yang terjadi pada 

pembelajar terkait banyaknya ragam bahasa gaul yang digunakan oleh kalangan 
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anak muda. Untuk memecahkan masalah tersebut, penelitian ini membahas 

tentang makna dari wakamono kotoba dalam bahasa Jepang maupun bahasa 

Indonesia yang muncul dalam media sosial instagram dan proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. Kemudian, 

dari proses pembentukan kata tersebut dapat dianalisis persamaan dan perbedaan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. 

B. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Peneltian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 

2011:58). Analisis kontrastif digunakan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan dari dua bahasa atau lebih. 

Subjek penelitian ini adalah ragam bahasa gaul yang digunakan oleh 

kalangan anak muda Jepang maupun anak muda Indonesia melalui media sosial 

instagram. Sumber data diambil dari caption dan kolom komentar dalam 

instagram berupa enam akun yang terdiri dari tiga akun berasal dari Jepang dan 

tiga akun berasal dari Indonesia yang ditentukan secara acak yang menghasilkan 

94 data.  

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan 

mengumpulkan, memilih, menyimpan informasi serta pengumpulan bukti 

keterangan berupa tulisan, surat, gambar dan sebagainya. Menurut (Nasution, 

2003:143) dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumetasi, administrasi sesuai dengan 

masalah yang diteliti kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. 

Instrumen penelitian berupa laptop dan telepon genggam untuk mencari 

data pada Instagram. Sedangkan instrumen berupa pulpen dan buku catatan 

digunakan untuk mencatat data-data yang ditemukan.  
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Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analisis makro karena 

membandingkan dua bahasa yaitu wakamono kotoba dalam B1 dan bahasa gaul 

dalam B2. Berikut langkah-langkah penelitian analisis kontrastif. 

 

1. Deskripsi  

Deskripsi adalah mendeskripsikan unsur-unsur kedua bahasa yang 

menjadi objek kajian. 

2. Seleksi  

Seleksi adalah menentukan pilihan bahasa yang akan dikontraskan.  

3. Kontras  

Kontras yaitu membandingkan dua bahasa atau lebih.  

4. Prediksi  

Memperkirakan materi yang dapat menimbulkan kesulitan belajar dan 

kesalahan berbahasa. 

Pada penelitian ini, langkah prediksi dihilangkan dikarenakan tahap 

memperkirakan materi yang dapat menimbulkan kesulitan dan kesalahan 

pembelajar bukan tujuan dari penelitian ini. 

C. Analisis Data 

Pada penelitian ini terdapat 43 data bahasa Jepang dan 51 data bahasa 

Indonesia berdasarkan wakamono kotoba yang telah didapatkan dari media sosial 

instagram.  Berikut analisis data mengenai proses pembentukan wakamono 

kotoba dalam bahasa Jepang maupun Indonesia. Berikut perwakilan datanya.  

1. Proses Perubahan Wakamono Kotoba bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia 

a. Afiksasi  

 

1) ちょうにあってる 

 chou ni atteru 

Sangat cocok 

(_m_lixx, instagram, 01/03/19) 
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Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Jepang yaitu kata 

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

dari afiksasi oleh prefiks chou (超) 

2) saya ngefans sama kamu 

saya penggemar sama kamu 

(anggashyp_, instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

ngefans. Kata ngefans berasal dari kata fans dan digabungkan dengan 

prefiks nge. 

b. Konversi  

3) 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).   

4) 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.  

c. Reduplikasi  

5) 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.  
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6) Duh tetiba kangeun 

Duh tiba-tiba kangen 

(fitsrl1404,  instagram, 28/02/2019) 

Pada kalimat di atas ditemukan bahasa gaul Indonesia yaitu 

tetiba. Tetiba berasal dari kata tiba yang mengalami reduplikasi 

sebagian. 

d. Blending 

7) 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) 

8) 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.  

e. Clipping 

9) 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). 
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10) 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. 

 

D. Penutup  

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat perbedaan dan persamaan proses 

pembentukan katanya. Berikut persamaan dan perbedaanya. 

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 
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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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