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ABSTRAK 

 MILKA YUNIASTRY KALISU F1113007, Perkembangan Musik Hip-

Hop dan Self Image dalam Lagu Hip-Hop Jepang ( Dibimbing oleh Dias 

Pradadimara, M.S., M.A. dan Meta Sekar Puji Astuti , M.A., Ph.D.) 

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  perkembangan musik Hip-Hop 

di Jepang dan  Mengetahui Self Image digambarkan dalam lagu Hip-Hop Jepang. 

 Penulis menganalisis data menggunakan metode semiotika, metode ini 

mengkaji tentang tanda dan makna, Hasil Penelitian menyatakan bahwa Lagu 

Hip-Hop Jepang  lebih menggambarkan diri penyanyi. 

 

  



xii 
 

概要 

MILKA YUNIASTRY KALISU F1113007, ヒップホップ音楽の発展とヒップ

ホップソングにおける自己イメージ -日本 (指示された Dias Pradadimara, 

M.S., M.A. と Meta Sekar Puji Astuti , M.A., Ph.D.) 

本研究は、日本におけるヒップホップ・ミュージックの発展を知ることを

目的とすると 歌手の自己イメージを知ること、日本のヒップホップソン

グに描かれています 

著者らは、記号の方法を使用してデータを分析し、この方法は、兆候や意

味について調べ、研究成果 日本のヒップホップの歌より自己記述された歌手

を示す。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Musik Hip-Hop adalah musik yang berasal dari daerah pinggiran Amerika 

di mana musik ini awalnya dinyanyikan oleh para etnik Afro-Amerika
1
 musik ini 

adalah subculture karena muncul sebagai bentuk pelampiasan rasa kecewa dan 

sakit hati oleh para etnik Afro-Afrika karena dijadikan budak dengan cara yang 

tidak manusiawi oleh  majikan tempatnya bekerja. Dalam lagu Hip-Hop ini lebih 

mengutamakan kepada kualitas liriknya yang mengarah kepada umpatan atau 

makian. Pertama kali dipopulerkan oleh Clive Campbell (DJ Kool Herc) seorang 

penyanyi Hip-Hop keturunan Amerika-Jamaika. Clive Campbell menciptakan 

musik Hip-Hop pertama kali pada tahun 1970 di kota Bronx, New York.
2  

 

Ada empat elemen yang membentuk dan melengkapi musik Hip-Hop. 

Pertama MC (Rap) merupakan teknik vokal dengan berkata-kata dengan cepat,  

kedua Breakdance merupakan tari jalanan yang disertai dengan iringan lagu Hip-

Hop, ketiga Disk Jockey (DJ) merupakan keterampilan seseorang dalam memilih 

dan memainkan musik yang telah direkam sebelumnya, dan yang terakhir adalah 

Graffiti merupakan coretan-coretan pada dinding dengan menggunakan komposisi 

warna, garis, bentuk dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat 

tertentu. 
3
 

                                                             
1
 Afro-Amerika adalah sebuah kelompok etnis di AS yang nenek moyangnya banyak berasal dari Afrika 

2 Rustiana, “Musik Rap: Suatu Kajian Budaya Popular Amerika”, Humanika, Vol. 17 No. 4, 2004, Hal.517. 
3
 Tunggul Prastyos Sriatmoko, Makalah, Sejarah Singkat Musik Hip-Hop, Universitas Brawijaya, Malang, 

2012, Hal.3 
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Tidak hanya populer di negara asalnya Amerika, tetapi Hip-Hop juga telah 

menyebar ke berbagai negara, termasuk negara Jepang. Awal mula perkembangan 

musik Hip-Hop di Jepang terjadi pada tahun 1980. Musik Hip-Hop di Jepang  

lebih menggambarkan musik yang kompleks yang mempengaruhi global dan 

keprihatinan lokal.
4
 

Takashi Junya (Presiden Movement
5
) menyatakan bahwa tarian Hip-Hop 

atau breakdance asal AS tersebut muncul di Jepang dikarenakan pemberitaan 

media asal New York. Kepopuleran dan perkembangan tarian ini dimulai pada 

saat sejumlah remaja di Tokyo menari Hip-Hop di jalanan. 

Grup musik Jepang yang pertama kali merilis lagu Hip-Hop dalam 

albumnya adalah Yellow Magic Orchestra, yang beranggotakan tiga orang, yaitu 

Haruomi Hosono (bass, keyboard, vokal), Yukihiro Takahashi (drum dan vokal) 

Dan Ryuichi Sakamoto (keyboard, vokal). Mereka adalah grup musik Jepang 

pertama yang menciptakan lagu elektro Hip-Hop
6

dengan judul lagu Rap 

Fenomena di dalam album mereka BGM tahun 1981. Di bawah ini adalah gambar 

personil Yellow Magic Orchestra. 

                                                             
4
 Ian Condry, „Popular Musik In Japan‟, dalam Victoria Lyon Bestor and Theodore C. Bestor with Akiko 

Yamagata (penyunting), Routledge Handbook of Japanese Culture and Sosiety, London, Routledge Taylor & 
Francis Group, 2011, Hal 248. 
5
 Movement adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan majalah mengenai tarian dan musik Hip-Hop 

6
 Musik elektro Hip-Hop adalah musik yang dimainkan dengan alat musik modern seperti keyboard, gitar 

akustik, drum dan sebagainya 
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(Gambar 1.1)  

Yellow Magic Orchestra 
 

Pada tahun 1983 musik Hip-Hop di Jepang juga dikembangkan oleh 

pergerakan Hiroshi Fujiwara seorang produser, desainer, musisi dan juga DJ 

pertama di Jepang. Hiroshi Fujiwara memperkenalkan musik Hip-Hop dengan 

menayangkan film Amerika di Jepang dengan judul Wild Style yang menceritakan 

mengenai keterkaitan musik, tari dan seni dalam pengembangan budaya Hip-Hop. 

Hal ini membuat Hip-Hop semakin populer di Jepang. Musik Hip-Hop juga 

dikenal sebagai alat atau wadah yang digunakan sebagai penyampaian ungkapan 

protes serta pandangan terhadap kehidupan sehari-hari. Lirik musik Hip-Hop 

Jepang cenderung jujur dan apa adanya sebagai self image atau penggambaran diri 

penyanyi atau seseorang yang memiliki pola pikir yang sama dengan penyanyi 

Hip-Hop. Salah satunya dalam lagu Kohh di bawah ini yang menceritakan self 

image atau penggambaran diri seorang Junji Takada di dalam menjalani 

kehidupannya. 
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(Gambar1.2) 

Kohh  

 

 Kohh (Yuki Chiba)  adalah  seorang penyanyi Hip-Hop Jepang yang 

memulai karir bernyanyi Hip-Hop pada tahun 2008. Berikut adalah penggalan 

lagu Hip-Hop Kohh yang berjudul Junji Takada: 

Tekitoona otoko JUNJI TAKADA 

Minara tte tanoshime kono ikikata 

Imi ga nai you de imi ga aru 

Wakaranai jitsu ha shittakaburi 

Shitegomennasai usotsukiyada 

Shoujiki na hou ga kiraku ii kara 

Kirei na kokoro kenkou na karada 

Mottereba daijoubu tte koto dana 

Moshi kariforunia ni ittara 

Teach me how to dougie  osowaru odorikata 

Jinsei tanoshii sore dake dakara 

Tsukarete oyasumi okitara asa 

 

Penggalan lagu Kohh di atas mengungkapkan self image seorang Junji 

Takada yang merupakan seorang aktor dan komedian asal Jepang yang menjalani 

kehidupannya penuh dengan kebebasan dengan melakukan segala apa yang 



5 
 

disenangi dan diinginkan. Lagu Junji Takada diartikan dalam bahasa Indonesia 

adalah: 

Pria yang sembrono adalah Junji Takada 

Menikmati hidup dengan cara saya  

Seperti tidak berarti apa-apa, tetapi ini berarti bagi saya 

Mungkin saya bertindak seperti yang paling tahu 

Dan saya tidak suka berbohong 

Jauh lebih baik jika saya jujur 

Jika saya memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih  

Saya akan baik-baik saja. 

Jika saya pergi ke California 

Saya ingin belajar bagaimana cara bercinta 

Begitulah cara menikmati hidup 

Jika capek tidurlah sampai pagi datang 

 

Lagu di atas merupakan salah satu contoh lagu Hip-Hop Jepang di mana 

penulis tertarik meneliti sejarah perkembangan musik Hip-Hop dan self image di 

dalam musik jenis ini karena musik Hip-Hop Jepang merupakan musik yang 

dibuat sebagai bentuk self image seseorang yang apa adanya serta menyatakan 

perbedaan  pola pikir penyanyi Hip-Hop dengan pola pikir orang pada umumnya. 

Mereka mencurahkannya dalam sebuah karya yang dapat dinikmati dengan alunan 

musik yang cepat. 

 

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah 

Musik Hip-Hop di Jepang merupakan sesuatu yang sangat populer di kalangan 

anak muda Jepang. Musik di Jepang adalah musik yang memiliki ciri yang khas 

tersendiri dengan adanya pengaruh Barat yang membuat musik di Jepang 
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mengalami perubahan. Karena hal di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti hal 

tersebut. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan musik Hip-Hop di Jepang ? 

2. Bagaimana self image penyanyi digambarkan dalam lagu Hip-Hop Jepang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian pasti ada tujuan yang akan dicapai, begitupun 

dengan penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menjelaskan perkembangan musik Hip-Hop di Jepang 

2. Mendeskripsikan  self image digambarkan dalam musik Hip-Hop di Jepang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan mengenai perkembangan musik Hip-Hop di 

Jepang 

2. Menambah pengetahuan mengenai self image digambarkan dalam musik 

Hip-Hop Jepang 

 

1.5 Jenis Penelitian 

1.5.1. Metode Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif 

yang bertujuan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam 
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dan mendapat gambaran sistematis mengenai fakta serta hubungannya 

terhadap objek penelitian. 

1.5.2.  Metode Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi pustaka dan 

sumber dari internet terutama pada situs- situs yang sudah terpercaya, serta 

penulis juga melakukan penelitian pustaka dengan mengunjungi perpustakaan 

yang ada di Fakultas Ilmu Budaya serta mencari data melalui buku, artikel, 

jurnal, skripsi, maupun penelitian-penelitian melalui repository universitas-

universitas lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis akan teliti.  

Penulis akan meneliti Perkembangan Musik Hip-Hop dan Self Image 

dalam Lagu Hip-Hop Jepang. Di bawah ini beberapa penyanyi Hip-Hop 

Jepang yang akan diteliti, di antaranya sebagai berikut: 

a. Yellow Magic Orchestra 

Grup Musik yang dibentuk pada tahun 1978, dengan album pertamanya 

Yellow Magic Orchestra  yang sama dengan nama grup mereka. 

b. Scha Dara Parr 

Grup yang beranggotakan tiga orang dan dibentuk pada tahun 1988. Grup 

ini terkenal karena single hits mereka berjudul Kon'ya wa Boogie-Back 

c. Kohh  

Penyanyi Hip-hop Jepang yang memulai karir bernyanyi pada tahun 2008 

dan dinaungi oleh Label Gunsmith Production. Penulis akan lebih banyak 

mengambil lagu-lagu Kohh yang mencurahkan pengalamannya dalam 

sebuah lagu. 
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1.5.3 Metode Penulisan 

Setelah semua data yang diperoleh tadi telah dirangkum, maka penulis 

mencoba menjelaskan dan merangkai dalam sebuah tulisan deskripsi analisis 

yaitu mencoba menjelaskan dari sudut pandang penulis yang didasarkan 

dengan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisa dengan baik untuk 

menjawab bagaimana Perkembangan Musik Hip-Hop dan Self Image 

dalam Lagu Hip-Hop  Jepang 

1.5.4. Metode Analisis 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan tekstual 

dimana dalam pendekatan tekstual terbagi menjadi tiga cara analisis yaitu 

semiotika, teori narasi, dan dekonstruksionisme. Namun, penulis 

menggunakan  semiotika dalam menganalisis data atau lagunya dimana 

semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbentuk oleh teks 

diperoleh melalui penataan tanda. Secara garis besar teori tentang tanda, 

manusia, dan makna dapat dibagi atas tiga kelompok besar yaiu struktural, 

pragmatis, dan gabungan keduanya. Tetapi dalam menganalisis data ini 

penulis menggunakan semiotik pragmatis. Menurut Charles Sanders Peirce, 

tanda dan pemaknaannya bukan struktur melainkan suatu proses kognitif yang 

disebutnya semiosis. Semiosis adalah proses pemaknaan dan penafsiran tanda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Kebudayaan 

Koentjaraningrat mengemukakan definisi kebudayaan ialah keseluruhan 

gagasan dan karya manusia yang diperoleh dengan belajar beserta keseluruhan-

keseluruhan dari hasil budi dan karya. Dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi 

Koenjtaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruan sistem gagasan, 

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik dari manusia dengan belajar
7
.  

Kajian Cultural Studies mengatakan pula bahwa dengan musik pop 

dimulai dengan karya Stuart Hall dan Paddy Whannel (1964) serta mereka 

menyatakan dan menegaskan bahwa “Potret anak muda sebagai orang lugu yang 

dieksploitasi oleh industri musik pop”. Hall dan Whannel mengidentifikasi musik 

Hip-Hop merupakan suatu realisme emosional di mana anak usia belasan tahun 

yang menyusun pandangan dunianya sendiri seperti menggunakan cara berbicara 

tertentu, memilih tepat nongkrong, cara menari, dan berbusana tertentu. 

Fungsi dari subculture musik adalah konsumsi musik dalam bentuknya 

yang paling aktif. Konsumsi musik merupakan salah satu cara bagi sebuah 

subculture untuk memalsukan identitasnya dan memproduksi dirinya sendiri 

secara kultural dengan menandai perbedaan perbedaan dari masyarakat lain. 

 

 

                                                             
7 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, PT Rineka Ipta, 1990, Hal.180. 
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2.2. Kajian Pop Culture 

2.2.1. Pop Culture 

Pop Culture merupakan budaya yang berkembang mengikuti perubahan 

zaman yang perkembangannya lebih banyak ditentukan industri komunikasi 

seperti film, televisi, media berita dan industri iklan. Raymond Williams 

menyebutkan budaya dalam tiga definisi, dua di antaranya menggambarkan 

budaya populer sebagai pandangan hidup tertentu dari suatu masyarakat dan 

kelompok tertentu atau periode yang bisa juga disebut sebagai praktik-praktik 

budaya, budaya juga bisa merujuk kepada karya, terutama aktivitas yang 

bersifat seni biasanya disebut sebagai budaya seperti musik pop
8
. 

Storey menekankan bahwa budaya populer muncul dari urbanisasi akibat 

revolusi industri, yang mengindentifikasi istilah umum dengan definisi 

“budaya massa”. Penelitian terhadap Shakespeare (oleh Weimann atau Barber 

Bristol) menemukan banyak vitalitas karakteristik pada drama-drama 

Shakespeare dalam partisipasinya terhadap budaya populer Renaissance. 

Sedangkan praktisi kontemporer misalnya Dario Fo dan John McGrath 

menggunakan budaya populer dalam rasa Gramscian yang meliputi tradisi 

masyarakat  kebanyakan. 

Selanjutnya, kata „populer‟ dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

disukai banyak orang. Suatu karya yang dibuat untuk menyenangkan hati 

penikmatnya atau budaya yang memang dibuat hanya untuk  dinikmati 

sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya populer 

                                                             
8
 John Storey, Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, Yogyakarta, Penerbit Qalam, 2004, Hal.03. 
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dapat diartikan sebagai budaya yang menyenangkan, disukai atau dinikmati 

oleh banyak orang yang dibuat oleh manusia.
9 

 

Dalam bukunya Cultural Theory and Popular Culture, John Storey 

mengatakan budaya popular sebagai sesuatu yang “diabaikan” saat kita telah 

memutuskan yang disebut “budaya luhur”. Budaya pop selalu berubah dan 

muncul secara unik di berbagai tempat dan waktu. 

2.2.2 Pop Culture di Jepang 

Pop culture di Jepang adalah suatu budaya yang telah diterima dan  

dinikmati oleh masyarakat. Pop culture di Jepang terus mengalami 

perkembangan dan menciptakan ide-ide baru dan unik sesuai dengan 

perkembangan zaman.
10

 

Pop culture di Jepang seperti fashion, drama dan musik telah merambat 

ke negara-negara Asia. Budaya muda Jepang telah menciptakan sekelompok 

orang yang lebih sering disebut sebagai penggemar di dalam kawasan 

Asia.  Bagian dari budaya populer Jepang seperti animasi, karakter, permainan 

komputer, fashion, musik pop, dan drama TV merupakan berbagai variasi dari 

budaya populer Jepang yang telah diterima dengan baik di bagian Timur dan 

Tenggara Asia. Namun, semua itu tidak seperti apa yang telah diulas dalam 

media. Mereka menerima pop culture Jepang ini karena merasakan simpati 

dengan cerita dalam drama Jepang, dengan fashion terbaru, gaya musik 

                                                             
9
 Ibid, Hal.10-18. 

10
 Jennifer Robertson, Takarazuka Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan, Los Angeles, 

Universitas of California Press, 1998, Hal.30. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_pop
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populer yang tren daripada yang mereka rasakan dari budaya populer Amerika 

yang telah lama mendominasi dunia anak muda. 

2.3 Musik Jepang 

2.3.1  Awal Mula Musik Jepang 

Sejarah Cina pada abad ke 7 mencatat bahwa alat musik di Jepang 

saat itu adalah sitar dengan lima tali dan seruling tiup serta sejumlah 

tulisan dalam Kojiki
11 

dan Nihon Shoki
12 

yang berhubungan dengan musik 

dan bumi yang luas. Sejarah menggambarkan musik dan tari di Jepang 

lahir bersama-sama sebagai bagian kepercayaan yang digunakan sebagai 

upaya untuk membujuk Dewi Matahari keluar dari persembunyian. Pada 

abad ke 8, musik rakyat Jepang mulai bervariasi karena banyaknya ritual 

dan festival musik pedesaan Jepang. Alat musik tradisional yaitu suling 

bambu, berbagai tongkat-drum, gong kecil, dan berbagai jenis perkusi.
13

 

Musik Jepang juga disebut ongaku yang merupakan suara untuk 

kenyamanan. Bagi dunia luar, musik Jepang yang terkenal saat ini 

sebagian besar adalah hanya musik popnya. Namun, pada dasarnya musik 

di Jepang merupakan sebuah perpaduan dari pengaruh musik dari seluruh 

dunia. 

 

                                                             
11 Kojiki adalah buku sejarah Jeang tertua ada tahun 712 (tahun ke 5 zaman wadou), terdiri dari 3 jilid yaitu 

Kamitsumaki, Nakatsumaki, dan Shimotsumaki 
12 Nihon shoki adalah buku sejarah Jepang yang berasal dari zaman Nara dan buku  sejarah resmi tertua 

mengenai Jepang dan masih ada sampai sekarang. Terdiri dari 30 jilid. 
13

Richard Bowring, The Cambridge Encyclopedia of Japan, New York, Cambridge University Press, 1993, 

Hal.216. 
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2.3.2 Awal Mula Musik Modern di Jepang 

Ketika strata sosial pra-Meiji dihapuskan dan seluruh masyarakat 

memiliki kedudukan yang setara serta ketika bangsawan dan kekuatan 

golongan samurai tidak lagi menjadi tolak ukur, masyarakat Jepang 

menetapkan suatu tolak ukur baru pada tingkat pendidikan yang membuat 

Jepang harus membuka isolasi negaranya untuk bangsa Barat yang 

memiliki ilmu dan teknologi maju. Pada zaman itu, kaisar Meiji telah 

membawa Jepang bersentuhan langsung dengan budaya Barat, terutama 

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa 

oleh mereka yang berasal dari negara-negara Barat masuk ke Jepang. Hal 

ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan Jepang tumbuh 

sebagai negara yang besar dan kuat di Asia, setelah politik menutup diri 

dari bangsa asing (sakoku) yang berlangsung selama kurang lebih dua 

setengah abad pada zaman Edo telah berakhir. Periode inilah Jepang 

melakukan perubahan yang sangat nyata dalam menata negaranya yaitu 

dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dari negara Barat dan 

menjadikan Jepang negara yang maju. Membuat pemerintah Jepang 

menyelenggarakan pengiriman sumber daya manusianya untuk dikirim ke 

negara Barat untuk belajar di negara-negara itu. Kemudian diarahkan agar 

dapat mempelajari berbagai bidang ilmu, mulai dari bidang pemerintahan, 

hukum, perundang-undangan, militer, ekonomi, pendidikan, sastra dan 

seni.  
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 Musik modern di Jepang diperkenalkan pertama kali oleh Suzuki 

Shin‟Ichi. Pada awalnya, ia menemukan musik modern tersebut dengan 

mendengarkan alat musik biola yang didengarkannnya dari anak-anak 

yang mempelajari di sekolah musik Amerika Serikat. Suzuki Shin‟ichi 

adalah pencetus musik modern di Jepang sehingga dikenal dengan gerakan 

Suzuki yang merupakan metode atau cara mengajarkan musik. Keinginan 

Suzuki untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk belajar musik 

membuat Suzuki berkeyakinan bahwa semua orang mampu belajar dari 

lingkungannya sehingga seiring berjalannya waktu muncullah istilah 

Japanese Pop (Pop Jepang) dan juga dibentuk untuk membedakannya dari 

musik asing. 

Dengan berkembangnya kebudayaan Barat terutama pada bidang 

musik di Jepang, mereka pun merasa mengalami krisis identitasnya sendiri 

karena terlalu menyerap kebudayaan Barat. Tetapi mereka tidak tinggal 

diam dengan keadaan tersebut. Mereka pun mencari cara agar kebudayaan 

Barat yang masuk ke negaranya itu disulap agar identitasnya sebagai 

negara Asia tetap terjaga dengan membentuk musik J-Pop atau musik pop 

Jepang. J-Pop berakar dari vokal grup The Beatles tahun 1960, musik pop 

Jepang memasuki puncak ketenarannya pada tahun 1990-an dan istilah J-

Pop pertama kali oleh Radio FM di Tokyo bernama J-Wave. Menurut data 

tahun 2016 dari International Federation of the Phonographic Industry 

(sebuah organisasi yang bekerja di bidang industri rekaman dunia yang 

mengoperasikan sekretariat di London, Inggris dan juga memiliki kantor 
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pusat di wilayah Brussels, Hongkong, dan Miami) menyatakan bahwa 

industri musik Jepang adalah industri musik terbesar nomor dua di dunia, 

dan hanya berada di bawah Amerika serikat. Dari berbagai macam genre 

musik Barat yang dibawa masuk ke Jepang di antaranya adalah jazz, 

reagge, pop, sampai musik Hip-Hop 

2.3.3  Awal Mula Musik Hip-Hop Jepang 

Musik Hip-Hop dimulai ketika  Hiroshi Fujiwara kembali ke Jepang 

pada awal 1980-an. Pada tahun 1983, Fujiwara memperkenalkan film Wild 

Style asal Amerika yang menggambarkan bagaimana musik Hip-Hop yang 

meriah dan ramai dinyanyikan sambil menari atau breakdance. Akibatnya, 

Hip-Hop berdiri sebagai salah satu genre musik mainstream paling 

komersial di Jepang.
14

 

Dikatakan pula bahwa pada awalnya musik Hip-Hop di Jepang tidak 

jauh beda dengan musik asalnya yang lebih menggambarkan pengaruh 

musik yang kompleks serta mengangkat masalah sosial terhadap 

keprihatinan lokal.
15

 Namun, seiring berjalannya waktu musik Hip-Hop di 

Jepang mulai berinovasi dengan membuat lagu Hip-Hop dengan gayanya 

sendiri yaitu dengan menyatakan self image penyanyi atau seseorang yang 

memiliki pola pikir yang sama dengan penyanyi Hip-Hop dalam sebuah 

lagu. 

 

 

                                                             
14

 Richard Bowring, Op.cit, Hal.216. 
15 Ian Condry, Op.cit, Hal.20. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Fujiwara
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
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 2.4 Subculture 

2.4.1 Pengertian Subculture 

Subculture adalah sesuatu yang umum dalam kelompoknya atau 

sekelompok orang yang memiliki perilaku yang berbeda dengan 

kebudayaan pada umumnya, dalam Cultural Studies kebudayaan dalam 

subculture mengacu kepada „seluruh cara hidup‟ atau „peta makna‟ yang 

menjadikan dunia ini dapat dipahami oleh anggotanya. Kata „Sub‟ 

mengandung pengertian bahwa kebudayaan yang ada dalam kelompok 

tersebut berbeda dengan budaya mainstream. Secara sederhana, subculture 

dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya dominan.
16

 

2.4.2 Fungsi Subculture 

Subculture dilihat sebagai solusi bagi sekelompok orang atas 

persoalan kelas sosial, ras, etnis dan faktor-faktor lainnya sebagaimana 

belakangan dikemukakan Brake, subculture memunculkan suatu upaya 

untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami di dalam struktur sosial. Ia 

membangun suatu bentuk keadaan di mana identitas individu bisa 

diperoleh di luar keadaannya yang melekat pada kelas, pendidikan dan 

pekerjaan.
17

 

Menurut Brake, terdapat lima fungsi yang dimainkan subculture 

bagi para anggotanya, yaitu: 

1. Menyediakan suatu lokasi ajaib atas berbagai masalah sosial-

ekonomi dan struktural 

                                                             
16

Chris Barker, Cultural Studies, Yogyakarta, Kreasi Wacana., 2008, Hal.341. 
17

 Ibid, Hal.343 
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2. Menawarkan suatu bentuk identitas kolektif yang berbeda dari 

sekolah dan kerja 

3. Memperoleh suatu ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif 

realitas sosial 

4. Menyediakan berbagai aktivitas hiburan bermakna yang 

bertentangan dengan sekolah dan kerja 

5. Melengkapi solusi bagi dilema identitas eksistensial.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Chris Barker, Loc.cit. 
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BAB III 

Musik Hip-Hop 

3.1 Sejarah Hip-Hop 

          Awal mula Hip-Hop dibentuk oleh etnis Afro-Afrika, awalnya mereka 

hanya sekedar memainkan alat musik yang menghasilkan musik dengan nada 

yang cepat sehingga dinamakan Hip-Hop, di mana awalnya hanya sebagai cara 

mereka untuk mengungkapkan perasaan betapa kerasnya kehidupan yang dialami 

selama hidup dengan bekerja secara paksa tanpa gaji dari majikannya. Di saat-saat 

bekerja pun mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi satu dengan yang 

lainnnya sehingga menjadikan perasaan mereka semakin tertekan. Namun, ada 

satu kebijakan dari majikan untuk mereka yaitu kesempatan untuk beribadah 

setiap hari minggunya, dan inilah kesempatan bagi mereka dapat berkomunikasi 

dan menceritakan pengalaman yang mereka alami satu dengan yang lain serta 

menghibur diri dengan bernyanyi, dengan itu mereka dapat mengekspresikan 

perasaannya di mana hanya musik yang dijadikan pelarian sebagai orang yang 

tertindas. Kemudian mereka mengembangkan musik tersebut dengan menciptakan 

musik dengan nada dan pengucapan yang cepat yang disebut musik Hip-Hop, 

dalam lirik musik ini menceritakan pengalaman hidup yang mereka alami dan 

protes terhadap perilaku yang semena-mena yang dilakukan majikannya. 

 Budaya Hip-Hop adalah subculture dikarenakan berkembang di 

lingkungan anak-anak kulit hitam dan hispanik, mereka bernyanyi melepaskan 

semua kegundahan, bahkan ada juga yang menari dengan penuh emosi 

menumpahkan semua rasa sakit hati dan kesakitan yang mereka alami lewat 
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tarian. Inilah yang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Hip-Hop di 

Amerika.
19

 

Sedwick Avenue adalah sebuah kawasan di New York  yang diklaim 

sebagai tempat awal lahirnya komunitas Hip-Hop. “Disinilah kami berasal karena 

memang kami tidak memiliki tempat lain untuk bertemu. Kebudayaan Hip-Hop 

berawal dan lahir disini, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia”. ungkap Clive 

Campbell, salah seorang yang merelakan lantai satu di rumahnya dijadikan sebuah 

markas untuk berkumpul. 
20

  

Melle Mel merasa musik Hip-Hop tanpa MC atau Rapper  terasa kurang 

lengkap, kemudian mulai timbul kreativitas dalam dirinya untuk melengkapi 

musik Hip-Hop tersebut dengan menjadi MC atau Rapper, Melle mel pun menjadi 

MC pertama pada dunia Hip-Hop. Pada awalnya Melle Mel kebingungan dengan 

apa yang akan diucapkannya pada penampilan pertamanya tersebut, namun ketika 

ia hidup dalam pemerintahan yang memiliki peraturan yang mengekang akhirnya 

Melle Mel mengeluarkan rasa tidak sukanya pada pemerintah serta pandangannya 

tentang kehidupan lewat lirik-lirik lagu Hip-Hop, mulai saat itulah musik Hip-

Hop menceritakan tentang kehidupan di sekitar masyarakat kulit hitam dan 

teriakan-teriakan serta protes suara hati mereka kepada pemerintahan yang 

berlaku tidak adil dalam lirik-lirik. Hip-Hop saat ini menjadi musik berbagai 

                                                             
19

 Evendi Januar Salomowa Wawuru, Rap ; Eksistensi dari Sebuah Perjuangan Lewat Lirik dalam Hip-Hop: 

Kajian Struktur Tekstual, Medan, Universitas Sumatra Utara, Skripsi, 2013. 
20

 Rustiana, Jurnal, „Musik Rap : Suatu Kajian Budaya Popular Amerika‟, Humanika, Vol.17 no. 4, 2004. 
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kalangan karena hampir semua Rapper menumpahkan perasaan mereka dalam 

bentuk musik Rap tentang pengalaman baik atupun buruk penyanyi. 

 

3.2 Subgenre Hip-Hop 

Dalam musik Hip-Hop yang berbeda dari genre musik lainnya terletak 

pada lirik-lirik lagu mereka yang bercerita tentang  perbedaan ras yang dialami 

pada masa itu sehingga membuat mereka sangat tertekan serta ditindas 

keberadaan juga perbedaan antara keturunan Afrika yang berkulit hitam dengan 

keturunan kulit putih Amerika. Pada masa awal berkembangnya Hip-Hop ini tidak 

jarang mereka secara frontal menolak kebijakan itu dengan menuangkan kata-kata 

kotor dan hujatan di dalam liriknya. Nila-nilai yang terkandung dalam lirik musik 

Rap atau Hip-Hop sebagai penunjukan identitas diri, sebagai protes atau 

perlawanan, suara kebebasan, nilai kejujuran dan spontanitas, Hip-Hop sekarang 

mulai juga menceritakan mengenai tentang cinta, bercerita tentang apa yang 

terjadi disekitar mereka, dan kehidupan sehari-hari.
21

 

Dewasa ini Hip-Hopers juga telah menjadikan Hip-Hop itu sebagai gaya 

hidup yang sangat glamour berbeda dari Hip-Hop awalnya. Hip-Hop menjadi 

ajang fashion mereka mengenakan pakaian-pakaian yang mewah dan mahal, 

menggunakan aksesoris yang blink-blink, serta menggunakan mobil mewah 

merupakan ciri khas dari Hip-Hop.  

Kontroversi juga menghiasi musik ini karena isi dari lirik-liriknya yang 

membuat banyak orang tua yang memprotes, sehingga pada tahun 1983 sebuah 

                                                             
21

Ibid, Hal.576. 
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organisasi PMRC (Parent‟s Music Resource Center) yang dipimpin oleh Triper 

Gore, istri wakil presiden Amerika Serikat yaitu Albert Gore pada pemerintahan 

Ronald Reagen dengan menekan para produsen kaset di seluruh AS supaya 

memberikan label di setiap kaset yang  berisikan musik yang memiliki lirik yang 

vulgar, serta memberikan peringatan kepada orang tua agar memperhatikan apa 

yang di konsumsi oleh anaknya.
22

 

Mereka mengekspresikan seni musikal mereka dengan fashion, 

dikarenakan musik mereka pun sekarang telah menjadi musik mahal yang 

menuntut untuk memiliki gaya/style yang glamour. Hip-Hop juga mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun terutama pada jenis musik itu sendiri. Hip-Hop 

pun mulai dikombinasikan dengan musik-musik lain, di antaranya sebagai berikut: 

1. Rapcore  

Rapcore ini merupakan gabungan dari genre musik Hip-Hop dan 

metal atau rock biasa juga disebut Hiprock 

2. Electro Hip-Hop 

Musik Hip-Hop yang dipadukan dengan alat musik listrik seperti 

keyboard, gitar listrik dan lain-lain 

3. Miami Bass 

Miami Bass ialah musik yang berkarakter irama bass yang kuat, 

dan lirik yang sedikit menyinggung tentang seks menjadi bagian dari 

kelompok yang satu ini. 
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Ibid, Hal.576 
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4. Hardcore Hip-Hop 

Pada tahun 1990‟an hardcore terbentuk, berasal dari New York dan 

East Coast menjadi musik yang sangat keras dan gelap sesuai dengan 

kehidupan yang terjadi disana.  

5. Trip Hop 

Trip Hop adalah genre musik yang terdiri dari musik down tempo 

elektronik yang berasal di awal 1990-an di Inggris, terutama Bristol. 

Istilah ini pertama digunakan oleh media musik Inggris dan pers sebagai 

cara untuk menggambarkan varian lebih eksperimental dari breakbeat 

yang berisi pengaruh jiwa, funk dan jazz . 

 

3.3 Musik Hip-Hop di Jepang 

 Hip-Hop Jepang (atau J- Hip-Hop) dikatakan telah dimulai ketika Hiroshi 

Fujiwara kembali ke Jepang dan mulai memperkenalkan musik Hip-Hop di awal 

1980-an dengan memutarkan film Wild Style asal Amerika di mana dalam film 

terebut menggambarkan musik Hip-Hop yang dinyanyikan sambil menari. Hip-

Hop dianggap sebagai salah satu genre musik mainstream paling komersial di 

Jepang karena merupakan sebuah revolusi atau perubahan, musik ini juga 

dijadikan alat atau sarana bagi kaum muda Jepang untuk menyatakan self image 

sebagai bentuk mengekspresikan diri mereka melalui ritme dan sajak, dan remix. 

Musik ini sangat berkembang pesat dan populer serta lebih di komersialkan atau 

di populerkan di akhir tahun sembilan puluhan. Komersialisasi itu berkembang 

bersamaan dengan adegan bawah tanah yang semakin melebar dan beragam, yang 
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mencakup seniman dan penggemar dari berbagai latar belakang sosial ekonomi 

dan dari seluruh Jepang dari Hokkaido di utara ke Okinawa di selatan. Hip-Hop di 

Jepang saat itu menjadi fenomena budaya pop mainstream.
23

 

Konsep musik Hip-Hop Jepang dapat dikatakan hampir sama dengan Hip-

Hop asalnya dari Barat. Rap tumbuh dari daerah perkotaan masyarakat kulit hitam 

di New York dimana orang Afrika-Amerika yang dihadapkan pada masalah sosial 

seperti ketidakadilan dan kemiskinan. Realitas yang mereka bicarakan sedikit atau 

sama sekali tidak mirip dengan cara hidup orang Jepang. Namun, Hip-Hop 

awalnya tidak menghadapi masalah ini. Gerakan awalnya terdiri dari kaum muda 

dari latar belakang budaya yang cukup beragam dan kepentingan utama mereka 

adalah menari dan berpesta. Namun, seiring berjalannya waktu Hip-Hop dijadikan 

sarana. Perkembangan musik Hip-Hop di Jepang pun dapat dikatakan hampir 

mirip dengan Hip-Hop asalnya bukan hanya lagunya tetapi orang Jepang pun 

sangat total dalam mengikuti gaya dan fisik dari Rapper asal Afrika-Amerika 

dengan menggelapkan kulit dan membuat gaya rambut yang gimbal. Mereka 

mengatakan dengan melakukan hal tersebut merupakan sebuah penghormatan 

bagi orang kulit hitam dari tempat asal musik tersebut 
24

 

  Satu kunci yang mendasari perbedaan antara Hip-Hop Jepang dengan Hip-

Hop Amerika adalah dari segi bahasa. Rapper Jepang kebanyakan menggunakan 

bahasa Jepang dalam lirik-liriknya, serta mencampurkan juga bahasa slang dan 

bahasa ibu di dalam karya mereka. Dalam pemilihan kata juga kebanyakan 
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 Ian Condry, Hip-Hop, Japan, and Cultural Globalization, USA, Duke University press, 2006, Hal.6. 
24

Fredrik Andreas Larsen, Strategies of Authentication in Japanese Experimental Music, Oslo, Institutt For 

Kulturstudier Og Orientalske Språk Universitet I Oslo, 2009, Hal. 16. 
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Rapper Jepang menulis lirik dengan menyatakan self Image penyanyi atau 

seseorang yang memiliki pola pikir yang sama dengan penyanyi Hip-Hop,. 

sedangkan Hip-Hop yang berasal dari Amerika lebih banyak mengangkat tema 

tentang ketidakpuasaan rasial
25

. 

 Ada pula nama DJ Krush atau Ishi Hideaki lahir pada tahun 1962, ia juga 

dianggap sebagai salah satu pionir Hip-Hop di Jepang
26

. Ketika ia telah 

menyaksian film Wild Style tahun 1983 dari situlah ia mulai tertarik pada musik 

Hip-Hop. Awal penampilannya di Tokyo bersama DJ Muro dan artis lainnya 

tahun 1987.
27

 

 Kemudian, muncullah ide grup musik bernama Yellow Magic Orchestra 

dengan menciptakan sebuah lagu Rock-Rap dengan judul yang sama dengan nama 

grup mereka yaitu Yellow Magic Orchestra. Berkat dari ide musik mereka 

sehingga menjadi inspirasi bagi penyanyi-penyanyi yang berminat dengan genre 

yang mereka pakai dalam lagunya dengan menjadikan genre Rap tadi dipadukan 

dengan DJ. Dari sinilah mulai dikenalnya DJ Krush yang merupakan pionir Hip-

Hop Jepang. 

 

3.4 Penyanyi Hip-Hop Jepang 

 Adapun beberapa penyanyi Hip-Hop Jepang yang lagunya akan diteliti 

oleh penulis yaitu : 

 

1. Yellow Magic Orchestra  

                                                             
25

Ibid, Hal.2. 
26 Turntable merupakan alat untuk memutar piringan hitam. Biasanya berbentuk kotak. 
27

Noriko Manabe, Japaneseness in DJ-ing, USA, Princeton University, 2013, Hal.37-38. 
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Yellow Magic Orchestra merupakan grup musik pertama yang 

menciptakan lagu bergenre Rap atau Hip-Hop. Grup ini terdiri dari tiga 

anggota yaitu Haruomi Hosono (bass, keyboard, vokal), Yukihiro 

Takahashi (drum, vokal) dan Ryuichi Sakamoto (keyboard, vokal). 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.1) 

Yellow Magic Orchestra 

 

Lagu elektro Hip-Hop mereka dengan judul Rap Fenomena, pada album 

mereka yaitu BGM tahun 1981. Sebelum membentuk grup, Sakamoto 

telah bereksperimen dengan peralatan musik elektronik di Tokyo National 

University of Fine Arts dan Music pada tahun 1970, dan Hosono adalah 

anggota dari grup Happy End tetapi bubar pada tahun 1972, juga 

Takahashi merupakan anggota grup Sadistic Mika Band (Japanese rock 

music), sehingga Sakamoto dan Hosono memutuskan bekerjasama sebagai 

anggota Live Band pada tahun 1976, sementara Yukihiro Takahashi 

direkrut Sakamoto untuk menghasilkan rekaman debut solo pada tahun 

1977 setelah ia keluar dari grup bandnya. Akhirnya Hosono, Sakamoto 

dan Takahashi akhirnya berkolaborasi untuk membentuk Yellow Magic 
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Orchestra dan mereka mulai merekam album dengan nama yang sama 

dengan grup mereka atau Yellow Magic Orchestra di sebuah studio 

Shibaura pada Juli 1978. 

2. Scha Dara Parr (スチャダラパー)  

Scha Dara Parr (スチャダラパー) merupakan grup musik Hip-

Hop yang pada tahun 1990 memiliki lagu yang hits di Jepang yang 

berjudul Kon'ya wa Boogie Back. Grup Hip-Hop ini memiliki tiga 

anggota, yaitu terdiri dari dua vokal (Makoto Kōshima) dan Ani (Yōsuke 

Matsumoto), dan satu DJ yaitu Shinco (Shinsuke Matsumoto)   

(Gambar 3.2) 

Scha Dara  Parr 

yang dibentuk pada tahun 1988 dan memulai debut pertamanya pada tahun 

1990. Grup ini terkenal karena single hits mereka pada 1994 yaitu berjudul 

Kon'ya wa Boogie Back featuring Kenji Ozawa, yang mencapai penjualan 

lebih dari 500.000 unit.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenji_Ozawa
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3. Kohh (Yuki Chiba)  

Kohh merupakan penyanyi Hip-Hop yang pernah bersekolah 

musik Hip-Hop langsung ke Amerika saat masih remaja. Kohh adalah 

seorang penyanyi Hip-Hop Jepang, Ia dibesarkan oleh ibu tunggal bersama 

dengan adiknya. Adiknya juga merupakan Rapper pendatang baru, 

Ayahnya bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung apartemen 

sementara ibunya berjuang karena kecanduan pada metamfetamin. Kohh 

tumbuh dan besar dalam kekerasan dan obat-obatan. Lingkungan yang 

keras membuat ia ingin menjadi seorang Rapper dan memulai dalam 

adegan Hip-Hop Jepang.  

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.3) 

Kohh 

 

Kohh mulai memproduksi dan merekam musik pada usia 18 tahun 

ketika ia dipertemukan dengan produser musik dan mulai masuk label 

Gunsmith Production. 
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4. Kreva (Takashi Hatakeyama)  

Kreva lahir di Edogawa, Tokyo merupakan seorang dokter juga 

Rapper Jepang di bawah naungan label Burger Inn Records dan Knife 

Edge Label , aktif  dari tahun 1997 sampai sekarang. Dia adalah artis solo 

serta anggota dari berbagai kelompok Hip-Hop, termasuk Kick Can Crew, 

ia mengeluarkan album pertamanya pada tahun 2004 yaitu Shinjin Kreva (

新人クレバ)  

(Gambar 3.4) 

Kreva 

 

 

5. Nujabes (Jun Seba )  

Nujabes merupakan seorang penyanyi Hip-Hop. Nujabes juga 

merupakan seorang produser rekaman Jepang, DJ, komposer dan 

arranger. Jun Seba juga memiliki dua toko kaset di Shibuya yaitu T  
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Records dan Guinness Records, dan pendiri label Independen Hydeout 

Productions. Gaya musiknya campuran Hip-Hop dan jazz. 

  

(Gambar 3.5) 

Nujabes 

 

Nujabes terkenal karena gaya musik Hip-Hop, dan juga pengaruh 

pencampuran jazz ke dalam lagu-lagunya dengan menciptakan suara 

mellow. 

6. Shing02 (Shingo Annen)  

Shing02 merupakan salah satu penyanyi Rap yang sangat terkenal 

di Jepang hingga saat ini. Dia merupakan artis Hip-Hop keturunan Jepang 

Amerika di bawah label E22 dan  Mary Joy Recordings. Lahir di Jepang 

 pada tahun 1975, dan dibesarkan di berbagai tempat diantaranya di 

kota Tanzania, Jepang, dan London. Pada usia 15 tahun Shing02 pindah ke 

San Francisco, California. Di sana ia terlibat dalam berbagai program seni 

kreatif. Dia kemudian pindah ke Berkeley untuk sekolah dan belajar seni 

di Universitas California. Shing02 mengatakan bahwa “musik yang ia 
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nyanyikan wajar untuk memiliki pesan politik dan sosial dalam musik 

saya, saya beruntung dengan itu”. 

    (Gambar 3.6) 

Shing02 
 

 

7. Rip Slyme 

 

 

 

Rip Slyme merupakan grup musik yang terkenal karena kontes 

Rapper kemudian membentuk grup Hip-Hop Jepang  dan singkatan dari 
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nama para personilnya yaitu Rio-Z (Ryouji Narita), Ilmari (Keisuke 

Ogihara), Pes (Masatsugu Chiba), Su (Kazuto Ōtsuki), DJ Fumiya  

(Fumiya Takeuchi). Huruf pertama dari anggota pendirinya, Ryo-

Z, Ilmari, dan  Pes dijadikan nama kelompok ini.  

Nama "Slyme" diambil dari nama mainan hijau slime yang kebetulan 

sedang populer saat itu di Jepang. Mereka memenangi kontes Rapper 

pendatang baru yang diberi nama Young MCs in Town, dan setelah itu 

banyak diundang tampil di atas panggung. Pada tahun 1998, mereka 

merilis album Talkin' Cheap dan mengambil bagian dalam acara Total 

Communication yang diselenggarakan Dragon Ash. Mereka semakin 

sukses dan bergabung dengan perusahaan rekaman Warner Music pada 

tahun 2000. Singel perdana mereka, Stepper's Delight dirilis label rekaman 

Warner pada tahun 2001. Tahun berikutnya, nama mereka kembali 

melambung berkat singel Funkastic. Pada tahun 2002, mereka meraih 

penghargaan "Pendatang Baru Terbaik" dan "Kelompok Hip-Hop Terbaik" 

dalam MTV Video Music Awards Jepang. 

8. Norikiyo  

Norikiyo lahir pada tahun 1979 di Sagamihara, Prefektur 

Kanagawa, Jepang. Sebelum memulai solo karir yang sukses, Norikiyo 

menciptakan lagu untuk kru-nya yang bernama SD Junksta. Di dalam lagu 

yang diciptakannya ia memiliki pendekatan yang agresif terhadap 

ketukannya dengan judul Lagu Nanika Ga Hen (Something's Strange).  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Slime&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_Ash&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Warner_Music
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
https://id.wikipedia.org/wiki/2002
https://id.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
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(Gambar 3.8) 

Norikiyo 

9. Evisbeats  

Evisbeats memiliki nama Akira Yoshimura (吉村章) merupakan 

artis kelahiran Nara, Evisbeats sangat terkenal sebagai pencipta lagu beat 

dengan ketukan yang santai mengingatkan pada gaya perintis Hip-Hop 

alternatif Amerika seperti Jurassic 5 atau Pharcyde 

(Gambar 3.9) 

Eviesbeast 
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BAB IV 

SELF IMAGE DALAM MUSIK HIP-HOP DI JEPANG 

 Di dalam lagu bergenre Hip-Hop Jepang yang diteliti oleh penulis 

sebagian besar lebih mengarah kepada penggambaran diri penyanyi Hip-Hop 

yang dituangkan dalam lagu. Beberapa lagu Hip-Hop Jepang yang menceritakan 

tentang kehidupan pencipta atau penyanyinya adalah sebagai berikut: 

.4.1. Menceritakan Pengalaman Penyanyi 

4.1.1 Scha Dara Parr -Boogie Back Kenya 

Dalam lagu Scha Dara Parr berjudul Boggie Back Kenya dalam lagu 

ini bercerita mengenai pengalaman penyanyi ketika sedang berkencan dengan 

seorang wanita. Penggambarannya berada pada lirik lagu berikut ini: 

ダンスフロア
だ ん す ふ ろ あ

ーに華
は な

やかな光
ひかり

 

Lampu-lampu di lantai dansa yang gemerlap 

ブギー・バック シェイク・イット・アップ 

Boogie kembali mengguncang 

神様
かみさま

がくれた 甘
あま

い甘
あま

いミルク
み る く

＆ハニ
は に

ー  

Rasa Manis, susu manis dan madu yang Tuhan berikan kepadaku  

とにかくパ
ぱ

ーティ
て ぃ

ーは続
つづ

けよう 

 Jadi, mari kita lanjutkan pesta ini 
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Dalam lagu di atas menceritakan bagaimana ia sedang berhubungan 

seks dengan seorang wanita, dimana Boogie adalah suatu jenis tarian tetapi 

arti yang sebenarnya boogie merupakan gaya ketika orang berhubungan seks.  

Adapun lirik dalam lagu yang mengatakan susu dan madu adalah 

sebagai penggambaran kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan. 

このメンツ
め ん つ

 このやり方
かた

 

 Dengan kehormatan ini dan cara ini 

ワイルド
わ い る ど

な君
きみ

 うるわしのプッシ
ぷ っ し

ー・キャット
き ゃ っ と

 

Sisi liarmu seperti kucing cantik yang nakal 

 

Kehormatan ini di sini sebagai bentuk atas kemauan sang wanita 

untuk melakukan hubunngan seks dengan si penyanyi. 

 

4.1.2 Kohh featuring Loota & Dutch Montana - Dirt Boys 

Lagu ini yang dinyanyikan Kohh bersama dengan Dutch Montana 

dalam lagunya menceritakan  bagaimana pengalaman dirinya saat bernyanyi 

dengan dedikasi  seorang  Rapper, gaya  fashion, dan  cara menjalani 

kehidupannya. 

汚れまくりだけど綺麗  

Penuh kotoran Tapi indah 

首から下げるダイヤよりしたたる汗のが数倍光る 

Keringat yang mengalir lebih bersinar daripada kalung berlian 

yang tergantung di leher 

https://genius.com/artists/Kohh
https://genius.com/artists/Loota
https://genius.com/artists/Dutch-montana
https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11588732
https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11595338
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Lirik diatas menggambarkan bagaimana dedikasi para Rapper Jepang. 

Ketika keadaannya sedang kelelahan, sakit atau apapun itu ia tetap harus 

bersifat profesional dalam menampilkan yang terbaik di atas panggung.  

首に刺青芸術的 

Tato Artistik di  leher 

 履いてる Ksubi  

Memakai Ksubi  

ダメージデニムシャツ Y3 

Jeans robek-robek  Kemeja Y3’  

毎月買いすぎな服 

Baju yang setiap bulan belinya kebanyakan’ baris keenam 

  高い物をハサミで切っちゃったりするけど 

(Kadang menggunting barang-barang mahal),  

ヒゲが増えて足に馴染む 

(Kumis tumbuh dan membaur ke kaki) , 

 痛んでくホワイトのバンズ 

(Vans putih yang kumal) 

 構わずステージに立つ 

Tidak peduli rambut berantakan 

 バガボンドみたくチョンマゲ 

Dikuncir seperti vagabond 

Andy Warhol見たいな思考の人もいるよ 

Ada juga orang yang Pemikirannya seperti Andy Warhol  

俺もそうだし  

Akupun begitu 

 

https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11588768
https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11594306
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Ksubi merupakan merek celana berbahan denim. Celana denim 

penggambaran bentuk pemberontakan pada kemapanan, menyetarakan Andi 

Warhol dengan Rapper Jepang. 

Andi Warhol merupakan seorang seniman dan musisi asal Amerika 

dengan gaya eksentrik dengan memakai baju ketat serta rambut yang 

berantakan  juga menjadikan barang-barang di sekitar sebagai karya yang 

bernilai yang membuat karya-karyanya dihargai mahal sehingga membuatnya 

menjadi seorang yang kaya dan mapan. 

Gaya hidup Andi Warhol yang sederhana di mana uangnya dipakai 

untuk acara amal, serta tinggal di apartemen yang murah sehingga terlihat 

seperti gembel. 

超汚れまくり Dirt Boy 

 Dirt Boys  penuh kotoran 

でこぼこな道で転んでも立ち上がり 

Bangkit lagi walaupun jatuh di jalan yang berlubang-lubang 

 自分の肌傷つけて入れる刺青 

Membuat tato walau menyakiti kulit sendiri 

後ろ指さされてあの人キチガイ扱いされた日々 

Hari hari diperlakukan orang gila dan ditunjuk dari belakang oleh 

orang itu 

 

Lirik di atas menggambarkan perjuangan para Rapper Jepang dalam 

mencapai apa yang diinginkannya dengan membuat tato meski menyakiti 

dirinya sendiri sehingga membuat orang mengatakan bahwa ia orang gila 

tetapi ia tidak perduli. 

https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11591390
https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11591404
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真面目
ま じ め

は馬鹿
ば か

 

 Yang rajin adalah bodoh 

 Lirik di atas ini mengejek orang Jepang di mana orang Jepang pada 

umumnya sangat patuh dan tidak berani untuk melawan arus. 

„吸
す

ってるマリファナ 

Menghisap mariyuana 

いつもポジティブだから 

Karena selalu positif 

 君も呼びな power  

Kau juga panggil lah power 

 Lirik di atas mengatakan bahwa dengan mencoba mariyuana yang 

merupakan sebuah kecanduan yang dapat membuat para Rapper mendapat 

ketenangan untuk terus bersemangat dan melupakan segala rasa capek dan 

stres yang dialami 

 

4.1.3 Kohh-貧乏なんて気にしない (Binbou Nante Ki Ni Shinai) 

Lagu Kohh ini sangat berbeda dengan Hip-Hop yang dari asalnya 

yang tumbuh di daerah kumuh atau pinggiran Amerika tetapi penampilan dan 

gaya hidup yang ditujukkan glamour. Namun Kohh di sini lebih 

menceritakan dirinya adalah sosok yang sederhana serta anti kemapanan yang 

dikutip dari liriknya: 

 

https://genius.com/Kohh-dirt-boys-japanese-lyrics#note-11594275
https://genius.com/artists/Kohh


38 
 

貧乏なんて気にしない 

Tak peduli jika aku miskin 

目の前にお金が無くても幸せな事がいっぱい 

Meskipun tidak ada uang, banyak hal yang membahagiakan 

あるから大丈夫 色んな事もっとしたい 

Karena kebahagiaan itu ada maka tidak apa-apa malah ingin 

melakukan banyak hal.  

Meskipun banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa 

miskin itu pasti tidak bahagia tetapi berbeda dengan Kohh, ia justru 

mengatakan bahwa miskin bukan penghalang untuk bahagia karena dengan 

melakukan apa yang disukai maka akan membuat kita bahagia. 

やっぱり将来は高級車にも乗りたい 

Memang aku juga ingin naik mobil mewah di masa akan datang. 

 

Tidak dapat dipungkiri setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan 

ataupun impian begitu pula dengan Rapper Kohh yang menginginkan untuk 

memiliki sebuah mobil mewah seperti yang digambarkan dalam lirik 

lagunya. 

 

4.1.4 Rip Slyme - 黄昏
た そ が れ

サラウンド
さ ら う ん ど

  

 

Lirik lagu menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya saat  ingin 

menenangkan diri dari segala kesibukan dan kepenatan hatinya salah satunya 

dengan menikmati dunia malam : 

 

https://genius.com/Kohh-binbou-nante-ki-ni-shinai-lyrics#note-7742197
https://genius.com/Kohh-binbou-nante-ki-ni-shinai-lyrics#note-4818100
https://genius.com/Kohh-binbou-nante-ki-ni-shinai-lyrics#note-4925117
https://genius.com/Kohh-binbou-nante-ki-ni-shinai-lyrics#note-5080798
https://genius.com/artists/Rip-slyme
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時計
と け い

の針
は り

が一回
ひ と ま わ

りしたら 始
は じ

まりだ Party 集
しゅう

まりな People 

Jika jarum jam telah berputar satu putaran, Party dimulai, 

berkumpullah orang 

沈
し ず

む太陽
た い よ う

バイオリズム
ば い お り ず む

 

Matahari terbenam, biorhythm 

理屈
り く つ

だけじゃ生
い

きて行
い

けないんだ 

Tidak bisa hidup hanya dengan teori 

体中
からだじゅう

で感
か ん

じていたいんだ 

Aku ingin merasakannya dengan seluruh badan 

なんて温
あたた

かいんだろう 

Hangat sekali ya 

なんでこのままじゃいられないんだろう? 

Mengapa tidak bisa seperti ini terus 

 

Pada kutipan di atas ia menggambarkan ketenangan dan kenyamanan 

yang dirasakan hatinya hanya dengan menikmati dunia malam yang penuh 

dengan hiburan karena hanya itu yang membuatnya menjadi hangat dari 

segala kejenuhan yang dialami. 

外
そ と

は不愉快
ふ ゆ か い

な朝
あ さ

の色
い ろ

 

Di luar warna pagi yang tidak nyaman 

でも笑顔
え が お

まみれで心
こころ

が潤
うるお

う 

Tapi hati puas penuh senyum 

夜
よ る

は何
な に

か 会話
か い わ

が合
あ

うから 

Karena malamnya pembicaraannya nyambung 

皆
み な

が友達
と も だ ち

に感
か ん

じるだけかね?イッキ
い っ き

!イッキ
い っ き

! 
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Mungkin hanya karena semuanya terasa seperti teman ya? 

minum!Minum! 

ノリ
の り

で流
な が

して我
わ れ

を無
な

くす 

Mengalir dengan situasi, kehilangan diri sendiri 

 

Hanya dunia malam inilah yang membuat ia  merasa tidak pernah 

sendiri karena hanya dengan suasana ini yang cocok untuknya untuk 

dijadikan tempat pelarian untuk melupakan kepenatan  

 

4.1.5  Kohh-毎日
ま い に ち

だな 

Lagu Kohh ini hampir sama dengan lagu Rap Amerika yang bercerita 

tentang gaya hidup mereka yang glamour dan hedonisme. Liriknya sebagai 

berikut: 

生
い

きてんのが最高毎日
さ い こ う ま い に ち

だな 

Hidup adalah setiap hari yang paling nikmat 

やりたい事
こ と

やりまくりだよ毎日
ま い に ち

だな 

Selalu melakukan hal yg diinginkan, setiap hari ya 

どんぐらい遊
あ そ

びまくりなの? 毎日
ま い に ち

だな 

Main sebanyak apa? Setiap hari ya 

Penggambaran main di sini bukan berarti bermain seperti anak-anak 

pergi ke taman untuk bermain dengan teman-temannya tetapi maksud 

bermain diartikan sebagai bersenang-senang dengan melakukan apa yang 

disukai. 

https://genius.com/artists/Kohh
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どんぐらい稼
か せ

ぎまくりなの? 毎日
ま い に ち

だな 

Mencari nafkah sebanyak apa? Setiap hari ya 

 

Artian dalam kutipan ini merupakan sesuatu (kebahagiaan) yang ingin 

penyanyi dapatkan berarti ia yang harusmencarinya.\ 

見
み

てみな昔
むかし

と変
か

わってきた 

Lihatlah, aku berbeda dengan yg dulu 

良
よ

い意味
い み

でずっと違
ち が

う 

Sangat beda dalam artian baik 

 文句
も ん く

は言
い

わずにやりたいことだけ沢山
た く さ ん

した 

Tanpa mengeluh, banyak melakukan yg ingin kulakukan saja. 

  

Namun dalam kutipan di atas diceritakan bagaimana ia menjalani 

kehidupannya yang menginginkan untuk menjadi lebih baik dari kehidupan 

sebelumnya. 

 

4.2 Menceritakan Ungkapan Perasaan 

4.2.1 Evisbeats Ft Dengaryu – Yureru 

Lagu ini merupakan kolaborasi antara Evibeats ft Dengaryu. Lagu ini 

secara harfiah berarti tersentuh bila secara makna ini berarti terenyuh, tetapi 

lagu ini sebenarnya lebih menceritakan perjalanan hidup si penyanyi lagu, 

mulai dari bagaimana dia meniti karirnya sebagai seorang Rapper, 

sebagaimana yang menjadi passion dan tujuan yang ingin dicapainya. 
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人
ひ と

であることを選
え ら

び求
も と

める love 

Mencari cinta, aku ingin menjadi seperti yang aku pikir 

Kata love pada lirik merupakan simbol passion yang merujuk ke arah 

tujuannya yaitu mendapatkan kekasih 

It's a history called book of life 

Itu semua adalah sejarah yang disebut buku kehidupan 

I just release myself to go up above 

Aku baru saja membebaskan diriku untuk pergi ke atas 

 a history called book of life  

Lirik diatas mengarah pada perenunggan tentang perjalanan hidupnya 

sampai menjadi rapper dengan gaya yang hippie. 

人種
じ ん し ゅ

も政治
せ い じ

も宗教
しゅうきょう

も要
い

らないとこ 

Tak berwarna, tak berpolitik,tak beragama. 

 

 Lirik di atas merupakan gaya yang muncul pada tahun 1960-an di 

Amerika Serikat sebagai protes atas peperangan yang sering terjadi pada saat 

itu seperti perang Vietnam. 

 

4.2.2 Kreva – Agresivve  

Lagu Kreva ini yang berjudul Agresif yang menceritakan  perasaan 

kebahagiaan dan keceriaannya. Lagu ini  hampir seperti model lagu populer 

Jepang seperti AKB 48 dimana lagu yang dalam liriknya lebih kepada 

memberi semangat, keceriaan dan motivasi diri. Lirik sebagai berikut: 
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たかがしれてるオレ
お れ

の悩
な や

み 

Saya tidak begitu khawatir 

また始
は じ

めてるまだはじけてぇ 

Untuk memulai lagi dari awal 

味気
あ じ け

ねぇ毎日
ま い に ち

には拒否権行使
き ょ ひ け ん こ う し

  

Mencari dan merasakan  hak  saya, setiap yang menyenangkan  

Lirik di atas merupakan pengungkapan perasaan Kreva yang tidak 

begitu khawatir akan apa resiko dari sesuatu yang telah diambil dan 

mengulang lagi dari awal 

誰
だ れ

がなんと言
い

おうと動
う ご

かない 

Tidak masalah apa yang dikatakan orang kepadaku 

目
め

そらさない先長
さ き な が

い未来
み ら い

  

Saya tidak akan menjauhkan mataku untuk melihat masa depan 

でもやらなきゃ今
い ま

  

Saya harus melakukannya sekarang 

Pada lirik berikutnya menggambarkan ketidakpedulian terhadap 

apapun yang dikatakan orang namun ia tetap fokus untuk mencapai 

tujuannya. 
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4.3 Menceritakan Keinginan dan Penyesalan Hidup 

4.3.1 Shing02-Ultimate High 

Pada lirik lagu ini lebih mengarah kepada motivasi dan keinginan diri 

penyanyi yang dikutip dari liriknya sebagai berikut: 

In this world 

Di dunia ini 

Expectations are rarely met  

Harapan jarang terpenuhi 

 Especially, if you dare to dream to set 'em high  

Terutama, jika kau berani untuk bermimpi yang tinggi 

Way above the standard 

Cara di atas standar 

The so-called protocol  

Yang disebut protocol 

But isn't that what we're supposed to do  

Tetapi bukankah itu yang seharusnya kita lakukan 

In this lifetime of ours, last hours or not? 

Dalam hidup kita ini, jam terakhir atau tidak? 

 Lirik ini menceritakan bahwa hambatan dan rintangan yang dia 

hadapi bukanlah penghalang untuk terus mengejar impiannya. 

I can come run to you  

Aku dapat datang berjalan kepadamu 

 And tell you the kind of things 

Dan memberitahumu hal-hal yang baik 

 That most would never know 

Yang paling tidak akan pernah kau tahu 

https://genius.com/Shing02-ultimate-high-lyrics#note-4223331
https://genius.com/Shing02-ultimate-high-lyrics#note-4223335


45 
 

Cause they won't even show 

Karena mereka bahkan tidak akan menunjukkan 

An interest to hear 

Ketertarikan untuk mendengar 

This here is like a prayer 

Disini seperti pendoa 

Except I don't wait for a reply 

Kecuali aku tidak menunggu Balasan 

The timing is already perfect 

Waktunya sudah sempurna 

When I'm down and out 

Ketika aku turun dan keluar 

On the ground licking wounds 

Di tanah menjilati luka 

Some old, some new 

Beberapa telah lama, beberapa juga yang masih baru 

You come through and be a real mate 

Kau datang melalui dan menjadi pasangan yang nyata 

With care unlimited, unconditional 

Dengan peduli yang tidak terbatas, bersyarat 

Dalam lirik ini menyatakan bahwa penyanyi akan menjadi 

penyemangat bagi orang-orang yang putus asa, membantu orang-orang 

dengan niat yang baik dapat mencapai impian. 
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4.3.2 Kohh-Far Away 

Kohh bercerita tentang penyesalan hidupnya dimasa lalu yang ia 

ingin  perbaiki dan dari penyesalannya itu membuatnya menjadi lebih 

baik. 

でもなんとかやってるよ相変 

Tapi entahlah saya melakukan sesuatu yang salah 

わらず昔は一人じゃ何も出来なかった少しだけ進歩したきっ

Dulu saya tidak bisa melakukan apapun sendirian, saya membuat 

sedikit kemajuan, Dan sekarang aku paling bahagia di balik layar 

 

Dalam lirik Kohh mengatakan bahwa ia menyesal dan menyadari 

bahwa apa yang dulu ia lakukan salah meski ia harus kembali namun 

sekarang ia merubah hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan itu 

membuatnya merasa berhasil atau bahagia atas pencapaiannya,  

 旅立ったあいつらに負けぬように恥じぬように 

Tidak mau kalah, tidak mau membuat malu, sama dia yang telah 

pergi duluan  

ただやることやるのみ 

Hanya melakukan yang bisa dilakukan 

 俺は幸せもう君がいなくてもやっていけるから Far Away Far 

Away Far Away  

Aku senang aku masih bisa melakukannya tanpamu Jauh Jauh 

Jauh Jauh Jauh 

れてよかった感謝 

Sebaliknya, saya berterimakasih 

全てにありがとういつか成功みんなで味 

Terima kasih untuk segalanya suatu saat yang akan berhasil 
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わおう綺麗事でも幸せがいい君は君で俺は俺なりに進む道は長

いまだ続く太陽がまぶしすぎて俯く 

Dan akan menikmatinya bersama kalian, kau dengan kebahagiaan 

dirimu, Aku tetap menjadi diriku sendiri, jalan yang akan ditempuh 

masih jauh dan matahari yang menyilaukan terus masih menyinari 

 

Dari pengalamannya hidup yang pahit ia tetap bersyukur dan 

berterimakasih kepada orang-orang yang dikasihinya serta bertekad didalam 

dirinya bahwa sesuatu yang dilakukannya tidak akan membuat yang 

dikasihinya malu tetapi justru mengatakan bahwa suatu saat ia akan berhasil 

dan membuat mereka bangga. 

 

4.3.3 Kohh-友達 (Tomodachi) 

Dalam lagu ini Kohh lebih mengacu pada kerinduannya dan 

keinginanya untuk bersenang-senang bersama sahabat-sahabatnya yang ia 

gambarkan dalam lagu, di dalam kutipan lagu berikut : 

女子のことが好きな松田 

Matsuda yang menyukai anak perempuan 

神田川は超エロいやつだ 

Kandagawa adalah seorang yang erotis 

こびつもめっちゃえろいやっだ 

Kobitsu juga adalah orang yang erotis 

吉田はわかんないやつだ 

Kichida adalah orang yang misterius  

 

https://genius.com/artists/Kohh
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494609
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494611
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494618
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494622
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Kohh memerkenalkan teman-temannya beserta kepribadian yang 

dimiliki sahabatnya itu. 

俺は最近彼女が出来たけど 

Walaupun aku baru saja memiliki pacar 

友達みんなで集まる 

Aku berkumpul bersama teman-teman 

他の友達も呼んで 

Dan memanggil teman-teman yang lain 

,馬場遺跡公園  

Di Taman Baba Iseki 

みんなサッカ
さ っ か

ーで遊
あ そ

んでる 

Bermain bola dengan semuanya 

 

Kohh menceritakan bahwa kebahagiaan bukan hanya bersama kekasih 

tetapi bersama dengan teman-teman juga membuatnya bahagia. 

 Kerinduan Kohh berkumpul bersama teman masa kecil di taman baba 

Iseki yang mengingatkannya pada masa lalu yang bahagia bersama.  

 ‘大人
お と な

になっても一緒
い っ し ょ

に遊
あ そ

ぼう 

Ayo bermain bahkan setelah menjadi orang dewasa 

 みんなでずっと遊
あ そ

ぼう 

Ayo terus bermain bersama semuanya 

 クラブ
く ら ぶ

でお酒
さ け

を飲
の

む 

Minum sake di club 

そのあとは女
おんな

の子
こ

と踊
お ど

る 

Setelah itu menari bersama gadis-gadis 

https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494626
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494632
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494635
https://genius.com/Kohh-tomodachi-lyrics#note-10494636
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みんなでステ
す て

ージ
じ

の上
じょう

 

Bersama semuanya diatas panggung 

 刺青
い れ ず み

だらけの腕
う で

 

Lengan yang dipenuhi tato 

学歷
が く れ き

とかないけど気
き

にしない 

Walau tidak ada latar  pendidikan, namun (aku) tidak peduli 

 毎日
ま い に ち

の遊
あ そ

びが夢
ゆ め

 

Bermain setiap hari adalah mimpiku 

 

Lirik di atas menceritakan bagaimana keinginan Kohh ketika mereka 

semua dewasa ia akan tetap bersenang-senang dengan sahabat-sahabatnya 

dengan pergi ke klub  minum sake, menari bersama, memasang tato di lengan 

walau hal tersebut tidak berpendidikan tetapi itulah impiannya yang 

membuatnya bahagia. 

 

4.4 Menceritakan Fenomena yang Terjadi 

4.4.1 Yellow Magic Orchestra-Rap Phenomena 

Lagu Yellow Magic Orchestra ini menceritakan bagaimana musik Rap 

sebagai fenomena di Jepang sehingga dapat terima dalam masyarakat Jepang, 

tergambar dalam kutipan sebagai berikut:   

This is only a rumour I heard  

Ini adalah sebuah rumor yang aku dengar 

So I don't know how much truth it has  

Jadi aku tidak tahu seberapa benar hal itu 

 But it seems to have somethin' to do 



50 
 

Tapi seperti harus ada yang dilakukan 

With the theory of unified fields 

Sebuah teori bidang bersatu 

 The theory holds the key  

Sebuah teori memegang kunci 

 To all the world's mysteries, says Mr. Lamue  

Untuk semua misteri di dunia, kata Mr. Lamue 

You're not me, and i'm not you   

Kau bukan aku, dan aku bukan kamu 

But it could just be that we're the same  

Tapi hanya itu yang membuat kita bersatu 

Lirik di atas mengandung makna bahwa tidak perlu berbicara banyak 

cukup dengan menyuarakannya dalam sebuah lagu kemudian dinyanyikan 

dengan diiringi musik yang cepat yang disebut Rap yang menjadikan kita 

(Masyarakat) menyatu.  

There's just one thingh  

Hanya ada satu hal 

I'd like to say's  

Saya ingin mengatakannya  

 I'm not in the best condition  

Aku tidak dalam kondisi yang baik  

 I can see it up ahead   

Aku bisa melihat ke depan 

 But it's like  

Tapi seperti itu  

A heat haze, just out or reach  

Sebuah kabut panas, hanya keluar jangkauan 

Wuth Maitreya the saviour  

https://genius.com/Yellow-magic-orchestra-rap-phenomena-lyrics#note-6742773
https://genius.com/Yellow-magic-orchestra-rap-phenomena-lyrics#note-6742778
https://genius.com/Yellow-magic-orchestra-rap-phenomena-lyrics#note-6742783
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Wuth maitreya sang penyelamat 

Waiting there on the other side  

Menunggu disana pada sisi lain 

All the same  

Semua sama,  

The enormous egg  

Telur yang sangat besar 

That holds us all  

Yang memegang kita semua 

 In like mother's womb  

seperti dalam Rahim ibu 

Dalam lirik lagunya juga menceritakan bagimana sebuah fenomena 

musik Rap yang tidak selamanya diterima dengan baik tetapi dapat juga 

menjadi  sebuah bumerang yang harus dimusnahkan. 

 

4.4.2 KOHH – Iphone5 

Bagaimana teknologi di Jepang merupakan sebuah fenomena yang 

digambarkan dari kutipan lagu di bawah ini:  

女の子とベッドで fly  

Fly bersama anak perempuan di tempat tidur 

 たまに外国人と Skype  

Kadang-kadang skype dengan orang asing 

普段
ふ だ ん

はスタンプ
す た ん ぷ

送
お く

る LINE  

Selalu mengirim stiker di line 

友達いっぱい 

Banyak teman 
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 嫌いな人には電話しない 

Tidak menelpon orang yang dibenci 

 携帯鳴ったら出る 

Kalau HP berdering, angkat  telpon 

 

Lirik ini bercerita bagaimana teknologi di Jepang sudah menjadi 

sebuah candu bagi anak-anak muda serta menceritakan aktifitasnya dalam 

menggunakan teknologi tersebut (Iphone) segala sesuatu dapat diketahui 

semua karena teknologi. 

君はまだ iPhone4  

Kamu masih iPhone 4 

 ぶっちゃ変わんないほとんど 

Sebetulnya hampir sama 

あのはド子モのスマートフォン 

Itu smartphone DOKOMO 

 なんでもいいからまず遊ぼう 

Apa saja itu terserah, ayo main dulu 

 

Penyanyi juga membandingkan teknologi lokal(Jepang) dengan 

teknologi dari luar yang masuk ke Jepang dengan mengatakan bahwa ternyata 

spesifikasinya sama dengan yang lokal. 
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4.5 Menceritakan Hubungan Percintaan 

4.5.1 Norikiyo-Himitsu  

Lagu Norikiyo yang berjudul Himitsu ini lebih menceritakan mengenai 

hubungan percintaan. Lirik lagunya sebagai berikut: 

 

This is in my life  

Ini adalah hidupku 

うつむいてはいない  

Tidak semuanya benar 

今前
いままえ

を見
み

て顔上
か お あ

げりゃ  

Melihat wajahmu dengan mendongkak 

｢
「

憂鬱
ゆううつ

な時代
じ だ い

｣
」

  

"Era melankolis" 

そりゃ生
い

きてりゃさぁ 

Baiklah, kamu harus hidup 

ただ奇麗
き れ い

なままじゃ居
い

られない 

Aku tidak bisa tetap (bersih) ) 

This is in my life  

Ini adalah hidupku 

Lagu ini menceritakan sikapnya yang tidak peduli lagi kepada 

seseorang yang pernah dekat dengannya walaupun ia merasa sangat sedih 

karena perpisahan itu tetapi ia harus melaluinya  

マジな分さぁきっと笑えねぇ 

Saya betul betul tidak bisa tersenyum  
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優しい言葉に甘えてぇ 

Bermanja-manja dengan kata-kata lembut 

目 瞑ぶりゃさぁご対面 

Pertemuan yang terjadi dengan mata tertutup 

 崩れ行く時はサイレント 

Waktu kehancuran yang tenang 

敵が潜むものは内面 

Sesuatu yang disembunyikan musuh adalah bagian dalam 

 何処の誰と対決より 

Dari siapa saja dengan siapa pun selain bentrokan. 

 

Dalam kutipan di atas bercerita bagaimana keadaannya saat ini ia tidak 

lagi seperti yang dulu selalu tersenyum, bermanja-manja dengan kata-kata 

lembut, karena dengan begitu ia merasa akan membuatnya menjadi hancur dan 

patah hati.  

ハロー 元気？俺はフーリッシュ 

Halo bagaimana kabarmu? Bodoh 

,なぁ… いびつでもいい 

Hei ... mudah tersinggung 

,いびつでも…いびつでもいい 

Bahkan menjengkelkan ... tak tertahankan 

本当の事も秘密でもいい？ 

Tidak masalah apakah hal itu benar atau rahasia 

 

Ia masih tetap merindukan orang yang pernah dekat dengannya itu dan 

mencoba untuk mengungkapkannya dengan lagu tetapi dengan ungkapan yang 

kasar. 
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4.5.2 Shing02 - Love You Like Water 

If we can't make love  

jika kami tak dapat bercinta 

We can always make peace, can't we  

Kami akan membuat kedamaian, bukan 

 

Menceritakan bagaimana kisah percintaannya dimana ia akan tetap 

membuat kedamaian walau tanpa bercinta dengan kekasihnya 

In front of the building 

Saya ada didepan bangunan 

Watch the crowd walk by and you're not in it 

Melihat kerumunan banyak orang berjalan dan kau tidak ada 

didalamnya 

Doubt reach a limit  

Ragu mencapai batas 

Then you surprise me 

Lalu kau mengagetkanku 

With your presence  

Dengan kehadiranmu 

The dopest present of all  

Kehadiran yang mempesona 

Totally in awe  

Kekaguman yang sempurna 

 By the simple fact that you came  

Pada fakta sederhana yang datang  

https://genius.com/Shing02-love-you-like-water-lyrics#note-4965174
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Pada lirik ini ia menceritakan ketika janjian untuk berkencan dengan 

kekasihnya, mengungkapkan perasaannya saat ia bertemu dengan kekasihnya 

yang membuatnya semakin terpesona dan kagum akan kekasihnya itu 

My body love you like water  

Diriku mengasihimu bagaikan air 

 Dry land thirst to the highest order  

Bagai tanah kering yang penuh dahaga 

Sweet memory saved on recorder  

Kenangan manis yang diabadikan 

Two pal birds sitting on the border  

Sepasang burung bersahabat duduk di jendela 

 

Dan ketika ia sedang berkencan ia mengungkapkan perasaan cintanya 

bagaikan air yang membasahi tanah kering yang penuh dahaga yang 

bermaksud bahwa kekasihnya  itu yang membuat hatinya menjadi damai. 

 

 

 

 

 

 

 

https://genius.com/Shing02-love-you-like-water-lyrics#note-693462
https://genius.com/Shing02-love-you-like-water-lyrics#note-1010345
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Hip-Hop adalah genre atau jenis Musik Hip-Hop dengan instrumen rap 

lebih mengutamakan kepada kualitas liriknya karena dalam liriknya itu lebih 

mengarah kepada umpatan atau makian sedangkan R&B atau Rhythm & Blues itu 

lebih kepada kualitas vokal yang baik dan lebih santai dibanding Hip-Hop. 

Pertama kali dipopulerkan oleh Clive Campbell (DJ Kool Herc) seorang penyanyi 

Hip-Hop keturunan Amerika-Jamaika. Ia menciptakan musik Hip-Hop pertama 

kali pada tahun 1970 di kota Bronx, New York 

Musik Hip-Hop dimulai ketika  Hiroshi Fujiwara kembali ke Jepang pada 

awal 1980-an. Pada tahun 1983 memperkenalkan film Wild style asal Amerika 

yang menggambarkan bagaimana musik Hip-Hop yang meriah dan ramai 

dinyanyikan sambil menari atau breakdance. Akibatnya, Hip-Hop berdiri sebagai 

salah satu genre musik mainstream paling komersial di Jepang. Dimana lagu ini 

termasuk dalam Subculture karena sesuatu yang umum dalam kelompoknya atau 

namun berbeda dengan kebudayaan pada umumnya.  

Adapun penyanyi dan grub musik Hip-Hop yang diteliti oleh penulis yaitu 

Yellow Magic Orchestra (Rap Phenomena), Scha Dara  Parr (Boogie Back Kenya) 

Kohh (Dirt Boys, 貧乏なんて気にしない , 毎日
ま い に ち

だな, Far Away, 友達 , dan 

Iphone5), Kreva Agresivve , Shing02 (Ultimate High dan Love You Like Water), 

Rip Slyme (黄昏
た そ が れ

サラウンド
さ ら う ん ど

), Norikiyo (Himitsu), dan Eviesbeast (Yureru) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Fujiwara
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
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Dalam lagu Hip-Hop Jepang menggambarkan self image atau 

penggambaran diri penyanyi. dengan mengekspresikan atau mencurakannya 

didalam sebuah lagu dengan nada musik yang cepat itulah musik Rap. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyarankan bagi pembaca ketika memilih subjek penelitian, 

pembaca harus mampu menggali lebih jauh lagi kelebihan dan kekurangan lagu 

Hip-Hop. Penulis merasa bahwa metode tekstual adalah penelitian yang 

membutuhkan kesabaran dalam proses analis yang mendalam mengenai penelitian 

yang akan pembaca lakukan. Bagi pembaca yang ingin meneliti subjek yang 

berkaitan dengan subjek penelitian penulis, diharapkan untuk mencari lebih 

banyak dan menggali lebih jauh lagi informasi yang berhubungan dengan subjek 

penelitian. Penulis menyarankan agar pembaca meneliti lagu Hip-Hop jepang  

dengan sudut pandang yang berbeda. 
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