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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi tercipta dari bahasa. Untuk menyampaikan informasi 

tentu kita akan berkomunikasi, untuk dapat melakukan itu Tuhan 

menganugrahkan bahasa yang dapat kita kuasai secara alami melalui ibu 

kita dan orang terdekat lainnya.  

Bahasa yang digunakan sehari-hari, yang digunakan oleh orang-

orang di sekitar tempat tinggal kita adalah bahasa ibu. Namun apakah 

komunikasi menggunakan bahasa ibu cukup? 

Dunia begitu luas, banyak negara yang terhimpun di dalamnya dan 

setiap negara memiliki bahasa tersendiri. Bahkan dalam satu negara 

terdapat berbagai macam bahasa. Agar kita dapat berkomunikasi dengan 

luas tanpa memandang batas daerah atau wilayah maka diperlukan 

pembelajaran tentang bahasa. Oleh karena itu, di zaman sekarang muncul 

sekolah-sekolah kebahasaan yang tidak hanya mempelajari bahasa ibu tapi 

juga bahasa asing, seperti bahasa Jepang.  

Menurut Sudjianto dan Dahidi (2012:4) Bahasa Jepang dapat 

dikatakan  sebagai bahasa yang dipakai oleh bangsa Jepang yaitu 

sekelompok masyarakat yang lahir dan hidup di negara Jepang yang 

memiliki luas wilayahnya kurang lebih 380.000 km persegi yang terdiri 

atas pulau-pulau besar yakni Hokkaido, Honshuu, Shikoku, Kyuushuu, 

dan kira-kira7000 pulau kecil yang ada di sekitarnya.  

Bahasa Jepang memiliki variasi bahasa sesuai dengan penuturnya. 

Jika ditinjau dari jenis kelamin maka terdapat bahasa laki-laki (Danseigo) 

dan bahasa perempuan (Jouseigo). Sedangkan jika dilihat dari umur 

penuturnya maka dapat dibedakan menjadi bahasa untuk orang tua 

(Roujingo), bahasa anak muda (wakamono kotoba) dan bahasa anak-anak 

(Youjigo). Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai  bahasa anak 

muda atau dikenal dengan wakamono kotoba 

Menurut Yonekawa (1997) wakamono kotoba adalah 
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 “中学生から三十歳前後の男女が、仲間内で、会話促

進・娯楽・連帯・イメージ伝達・隠蔽・緩衝・浄化などのた

めに使う、規範からの自由と遊びを特徴に持つ特有の語や言

い回しである。個々の語について個人の使用、言語意識にか

なり差がある。また時代によっても違う。若者ことばとも言

う”. 

 

Jadi yang dimaksud dengan wakamono kotoba adalah kata atau 

prasa yang memiliki kekhasan yaitu bebas dari aturan atau norma dan 

mengandung unsur permainan yang digunakan oleh laki-laki dan 

perempuan dari SMP hingga umur kurang lebih 30 tahun di lingkungan 

pertemanannya untuk tujuan mengeksistensikan diri, kesenangan, 

solidaritas, membangun image, kerahasiaan, dan lain sebagainya. Pada 

dasarnya wakamono kotoba disebut juga wakago. Yonekawa membagi 

wakago kedalam tiga golongan yaitu Kyanpasu Kotoba atau Gakuseigo(キ

ャンパス言葉 ・学生), OL Kotoba/ Office Lady (OL 言葉), Wakago (若

者語), Wakai otoko shakaijin no kotoba ( 若い男性社会人の言葉).  

Estu mustika (2013: 6) menyatakan bahwa wakamono kotoba 

adalah ragam bahasa yang dinamis yang akan sering berubah sesuai 

perkembangan jaman dan telah menjadi budaya anak muda Jepang.  Hal 

itu dikarenakan wakamono kotoba yang dipakai sesuai dengan kata-kata 

yang sedang trend saat itu maka banyak dari kata-kata tersebut akan 

menghilang dengan berkurangnya penutur kata-kata itu dan juga 

dikarenakan anggapan penutur bahasa itu yang mengganggap kata-kata itu 

sudah tidak popular dan kuno. Wakamono kotoba muncul sesuai jamannya. 

Oleh karena itu terdapat gendai wakamono kotoba atau wakamono kotoba 

pada zaman sekarang. Misalnya wakamono kotoba yang teardapat dalam 

dalam Gendai Yougo Kiso Chishiki tahun 2015. Untuk mengetahui gendai 

wakamono kotoba, penulis melakukan observasi kepada 8 mahasiswa di 

kelas bimbingan skripsi mengenai wakamono kotoba KY (Kuuki Yomenai). 

KY adalah bahasa yang sempat digunakan oleh Mahasiswa kelas B 

jurusan Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia 

pada tahun 2014. Namun berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan 

kepada mahasiswa di kelas bimbingan skripsi, kata KY sendiri tidak lagi 
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digunnakan dan mereka akan merasa malu jika menggunakan bahasa 

tersebut pada masa mereka saat ini. Menurut mereka KY digunakan pada 

jaman SMA. Hal ini membuat peneliti tertarik meneliti seperti apa saja 

yang termasuk ke dalam gendai wakamono kotoba. Peneliti juga 

melakukan observasi pada kamus gendai wakamono kotoba chishiki tahun 

2015 dan tahun 2012. Ternyata KY masih menjadi gendai wakamono 

kotoba tahun 2015, namun ini menunjukan peggunaan KY berbeda sesuai 

dengan lingkungannya. Lantas seperti apakah gendai wakamono kotoba di 

Universitas Ibaraki? Adakah perbedaan gendai wakamono kotoba yang 

digunakan laki-laki dan perempuan? Bagaimana gendai wakamono kotoba 

di universitas Ibaraki jika ditinjau dari jenis katanya? Apa yang menjadi 

alasan mahasiswa menggunakan wakamono kotoba? Perlukah wakamono 

kotoba diajarkan kepada mahasiswa asing? Dan bagaimana  pandangan 

mahasiswa asing terhadap wakamono kotoba?  

Dari pernyataan di atas peneliti merumuskan hal yang melatar 

belakangi peneliti memilih tema wakamono kotoba sebagai objek 

penelitian, yaitu: 

1. Sebagai anak muda penting untuk mengetahui gendai 

wakamono kotoba yang berkembang di kalangan anak muda 

Jepang. Khususnya peneliti yang sempat melakukan pertukaran 

pelajar ke Universitas Ibaraki merasa perlu untuk mengetahui 

kosakata yang digunakan anak muda Jepang karena akan 

mengakrabkan dan membuat komunikasi dengan anak muda 

Jepang menjadi lebih menarik.  

2. Minimnya pengetahuan tentang wakamono kotoba sehingga 

membuat komunikasi dengan orang jepang tidak berjalan baik. 

Banyak kosakata yang tidak peneliti pahami ketika berinteraksi 

dengan anak muda Jepang. 

3. Memberi gambaran kepada mahasiswa khususnya yang belajar 

bahasa Jepang dan orang yang tertarik dengan budaya Jepang 

mengenai bahasa yang digunakan oleh anak muda Jepang. Hal 

itu berguna karena wakamono kotoba dapat dijumpai dalam 
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anime, dorama, dan film Jepang. Sehingga dengan adanya 

gambaran seperti apa wakamono kotoba yang digunkaan oleh 

orang Jepang dapat membantu dalam memahami anime, 

dorama, film Jepang yang merupakan salah satu media 

pembelajaran bahasa Jepang. Terutama untuk mahasiswa yang 

akan melakukan pertukaran pelajar di Universitas Ibaraki.  

4. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti tidak hanya 

mengetahui mengenai wakamono kotoba yang digunakan oleh 

anak muda Jepang tetapi juga mengetahui gambaran mengenai 

pandangan dan pengetahuan mahasiswa asing terhadap 

wakamon kotoba. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan judul 

“gendai wakamono kotoba di Universitas Ibaraki dan pandangan 

mahasiwa asing terhadap wakamono kotoba”. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

a. Wakamono seperti apa yang digunakan di universitas ibaraki 

dan ditinjau dari gender? 

b. Wakamono kotoba seperti apa yang banyak digunakan di 

universitas Ibaraki jika ditinjau dari jenis katanya? 

c. Apa yang menjadi alasan mahasiswa Ibaraki menggunakan 

wakamono kotoba? 

d. Menurut mahasiswa perlukah wakamono kotoba diajarkan 

kepada mahasiswa asing? 

e. Bagaimana pandangan mahasiswa asing terhadap wakamono 

kotoba? 

 

2. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini pada gendai wakamono kotoba 

yang digunakan oleh mahasiswa di Universitas Ibaraki dengan mengambil 
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contoh kata gendai wakamono kotoba dalam Gendai Yougo Kiso Chishiki 

tahun 2010 dan 2015. Untuk membahas gendai wakamono kotoba, penulis 

fokuskan pada wakamono kotoba di Universitas Ibaraki ditinjau dari 

gender dan jenis kata. Kemudian penulis meneliti alasan dan pandangan 

mahasiswa Jepang di Universitas Ibaraki akan perlu atu tidaknya 

mengajarkan wakamono kotoba kepada mahasiswa asing dan pandangan 

mahasiswa asing terhadap wakamono kotoba. Objek penelitian ini 

dilakukan kepada 40 mahasiswa di Universitas Ibaraki Jurusan Sosial dan 

Budaya serta 28 mahasiswa asing program pertukaran pelajar di 

Universitas Ibaraki.  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui gendai wakamono kotoba di Universitas Ibaraki. 

b. Mengetahui perbedaan wakamono kotoba yang digunakan laki-laki 

dan perempuan dan jenis kata yang banyak digunakan. 

c. Mengetahui alasan anak muda Jepang menggunakan wakamono 

kotoba. 

d. Mengetahui pandangan mahasiswa Jepang akan penting atau 

tidaknya wakamono kotoba diajarkan kepada mahasiswa asing. 

e. Mengetahui pandangan dan pengetahuan mahasiswa asing terhadap 

wakamono kotoba. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru mengenai 

wakamono kotoba yang digunakan anak muda Jepang dan 

memberikan gambaran mengenai pandangan wakamono kotoba 

bagi masyarakat luar yang dalam hal ini adalah mahasiswa asing. 

 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 
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Mengetahui gendai wakamono kotoba yang berkembang di 

Universitas Ibaraki dan mengetahui gendai wakamono kotoba 

yang banyak digunakan laki-laki dan perempuan. Hal itu akan 

berguna bagi peneliti dalam berkomunikasi dengan anak muda 

Jepang. Karena yang dirasakan peneliti ketika melaksanakan 

pertukaran pelajar, komunikasi dengan anak muda Jepang lebih 

sering dari pada dengan sensei atau orang tua, dan 

menggunakan wakamono kotoba akan lebih mudah diterima 

dalam lingkungan orang Jepang. Disamping memberikan 

keakraban dengan anak muda Jepang.  

 

2) Bagi institusi pendidikan  

Wakamono kotoba tidak dipelajari khusus di intitusi 

pendidikan. Kendati demikian, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai wakamono 

kotoba yang berkembang di suatu universitas dan dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk 

memperkenalkan wakamono kotoba kepada pembelajar.  

 

3) Bagi pembaca 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai wakamono kotoba yang berkembang baik 

di kalangan anak muda Jepang maupun orang asing yang 

tinggal di Jepang serta diharapkan dapat menjadi referensi 

terutama bagi pembaca yang tertarik dan atau hendak 

melakukan penelitian mengenai wakamono kotoba. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan 

Teori menguraikan pengertian wakamono kotoba, kekhasan dari 
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wakamono kotoba, memaparkan mengenai universitas ibaraki dan 

mahasiswa Jepang maupun mahasiswa asing di Universitas Ibaraki, 

Memaparkan penelitian terdahulu mengenai wakamono kotoba. Bab III 

berupa Metode Penelitian, didalamnya penulis menguraikan tentang desain 

penelitian, partisipasi dan tempat penelitian, pengumpulan data dan 

analisis data. Bab IV Temuan dan Pembahasan, menganalisis hasil angket 

penelitian yang ditujukan kepada mahasiswa Jepang dan mahasiswa asing 

mengenai wakamono kotoba. Bab V terdiri dari simpulan, implikasi dan 

saran. Kesimpulan disusun atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

dan disusul dengan implikasi dan saran bagi peneliti selanjutnya terutama 

bagi peneliti yang akan mengambil data di luar negeri seperti Jepang, agar 

kedepannya penelitian semakin baik. 

 

 

 


