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ABSTRAK 

 

KESALAHAN PELAFALAN BUNYI VOKAL DAN SEMI-VOKAL 

BAHASA PRANCIS DI KELAS XI SMA N 9 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Abed Abdullah Mohammed Saleh Rageh 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bunyi 

vokal dan semi-vokal bahasa Prancis di kelas Xi SMAN 9 Bandarlampung.  Selain itu, penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor penyebab kesalahan pelafalan bunyi 

vokal dan semi-vokal. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah 

siswa SMAN 9 Bandarlampung dengan sampel penelitian diambil 10 orang siswa dari dua kelas. 

Objek dalam penelitian ini adalah kesalahan pelafalan bunyi vokal dan semi-vokal bahasa 

Prancis yang dilakukan oleh siswa. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes pelafalan 

kosakata yang berbunyi vokal dan semi-vokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

teknik rekam dan  wawancara pada guru pengajar di sekolah.  



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan yang paling dominan dilakukan oleh 

siswa pada vokal oral  terdapat pada bunyi [y] dengan jumlah persentase 100%,  dan bunyi [ø] 

dengan jumlah persentase 98%, dan bunyi [œ] dengan jumlah persentase 94%. Kesalahan vokal 

nasal meliputi bunyi  [  ] dengan jumlah persentase 86.  Hal yang sama pada bunyi [œ ] dengan 

jumlah persentase 88% , dan bunyi [  ] dengan jumlah persentase 80%.  Sedangkan  pada semi-

vokal, kesalahan terdapat  pada bunyi [j] dengan jumlah persentase 98%. Penyebab kesalahan 

pelafalan ini yaitu faktor interlingual, intralingual, dan sistem pembelajaran. 

Kata kunci: kesalahan pelafalan, bunyi vokal, bunyi semi vokal, faktor penyebab kesalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTRAIT 

D'ERREUR PRONONCIATION DES VOYELLES ET SEMI-VOYELLES DU 

FRANÇAISES DANS LA CLASSE  XIÈME SMA N 9 BANDARLAMPUNG 

 

Par 

 

Abed Abdullah Mohammed Saleh Rageh 

 

Cette recherche a pour but de décrire les formes d’erreurs et les facteurs d’erreurs de 

prononciation des voyelles et semi-voyelles du français dans la classe  XI
e
 de SMAN 9 

Bandarlampung. 

 Cette recherche est une recherche descriptive et qualitative. Les sujets de cette 

recherche sont les élèves de la classe XI
e
 de SMA N 9 Bandarlampung qui compte 66 élèves 

répartis dans 2 classes. L’échantillonnage est fait sur 10 individus de chaque classe. L’objet de 

cette recherche porte sur les erreurs de prononciation des voyelles et semi-voyelles du français 

qui sont faites par les élèves. 

 L’instrument utilisé dans cette recherche est un test de vocabulaire  qui contient des 

voyelles et des semi-voyelles. Les données sont collectées en employant la technique 

d’enregistrement et entretien avec une enseignante à l'école. Les résultats d’analyse des erreurs 



sur la prononciation (les voyelles  et les semi-voyelles) du français qui sont faits par les élèves 

sont les suivantes. Les erreurs les plus courantes commises par les élèves dans les voyelles 

orales : le son de [y], [ø] et [œ]. Dans les voyelles nasales, il s'agit d'un son [  ], [œ ] et d'un son 

[  ].  andis que les erreurs de semi-voyelle sont contenues dans le son [j]. Ces erreurs de 

prononciation sont dues à l’interlangue, l’intralingue et le système d'apprentissage. 

Mots – clés: erreurs de prononciation, voyelles, semi-voyelles du français, facteurs des erreurss 
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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi manusia. Bahasa adalah suatu 

lambang yang menandai  sesuatu bunyi yang diwujudkan menjadi satuan 

bahasa seperti kata atau gabungan kata. Setiap negara di dunia memiliki alat 

komunikasi yaitu berupa bahasa. Pada saat ini, peran bahasa sangatlah 

penting untuk melancarkan kegiatan antar manusia baik secara lokal maupun 

global, seperti dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Maka dari itu, untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan suatu 

bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat di seluruh dunia yaitu bahasa 

internasional.  

 

Bahasa Prancis merupakan bahasa internasional kedua di dunia, karena  

banyak negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa utama di 

negara mereka. Tidak hanya untuk berkomunikasi, di era ini bahasa Perancis 

dibutuhkan untuk mengembangkan baik ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya maupun untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Oleh karena 

itu, sistem pendidikan di Indonesia memiliki mata pelajaran bahasa asing lain 

sebagai mata pelajaran tambahan di SMA atau SMK  untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menguasai bahasa asing. 
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Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Prancis, terdapat empat keterampilan 

utama yang perlu dikuasai oleh peserta didik yaitu keterampilan menulis 

(production écrite), keterampilan membaca (compréhension écrite), 

keterampilan menyimak (compréhension orale), keterampilan berbicara 

(production orale), dan juga beberapa keterampilan pendukung seperti 

pelafalan (prononciation), kosakata (vocabulaire), serta tata bahasa 

(grammaire). Terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa keterampilan 

tersebut. 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan di SMAN 9 

Bandarlampung kelas XI, salah satu hasil dari wawancara peserta didik di 

SMA kelas XI adalah sebagian besar peserta didik merasa kesulitan untuk 

melafalkan bentuk bunyi vokal dan  semi vokal bahasa Prancis, karena antara 

bentuk tulisan dan cara membacanya berbeda.  Contoh pada kata nuit  yang 

berarti malam, siswa melafalkannya [nuit], yang seharusnya adalah [nчi],   

kata matin  dibaca [matin], yang seharusnya adalah [m t  ], kata beau  dibaca 

[bu] yang seharusnya adalah [bo],  dan sebagainya.  

 

Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa yaitu 

dapat berbicara bahasa Prancis. Keterampilan berbicara merupakan proses 

untuk memperoleh kemampuan dalam mengekspresikan bunyi yang berbeda 

dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu (B1). Pengucapan dan pelafalan 

bunyi yang benar menjadi sangat penting dalam interaksi, karena menentukan 

tercapainya pesan yang akan disampaikan. Munculnya kesalahan dalam 
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mempelajari bahasa asing merupakan suatu hal yang wajar atau suatu hal 

yang tidak terhindarkan, karena orang tidak dapat belajar bahasa tanpa 

pertama kali berbuat kesalahan. Kesalahan yang terjadi dapat diatasi oleh 

pendidik. Pendidik harus selalu berusaha agar kesalahan itu terjadi seminimal 

mungkin. 

 

Demi tercapainya proses belajar yang sempurna, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kesalahan pelafalan bunyi bahasa 

Prancis yang dilakukan oleh siswa SMAN 9 Bandarlampung, khususnya pada 

kelas XI. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelafalan siswa dalam 

melafalkan bunyi vokal dan semi vokal bahasa Prancis. Hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas  dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

a) Kurangnya pengetahuan siswa dalam melafalkan bentuk vokal dan  semi 

vokal  bahasa Prancis. 

b) Terdapat peserta didik yang masih memiliki minat dan motivasi rendah 

untuk belajar bahasa Prancis. 

c) Pembelajaran bahasa Prancis di kelas masih belum optimal terutama pada 

keterampilan membaca bahasa Prancis. Peserta didik mengalami kesulitan 

dalam membaca teks atau wacana bahasa Prancis. 
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C.  Batasan Masalah   

Konteks kesalahan yang dialami oleh siswa SMA N 9 Kelas XI  ketika 

belajar bahasa Prancis yaitu kesalahan dalam pelafalan dan hal tersebut 

merupakan hasil dari ketidaktahuan swsis  dalam pelafalan bentuk-bentuk 

bunyi vokal, dan semi-vokal bahasa Prancis. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bunyi vokal dan semi-

vokal bahasa Prancis di kelas XI SMAN 9 Bandarlampung? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kesalahan pelafalan pada siswa 

kelas XI SMAN 9 Bandarlampung?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bunyi vokal, dan semi-

vokal bahasa Prancis  

2. Mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab kesalahan dalam 

pelafalan  pada siswa yang belajar bahasa Prancis sebagai bahasa asing 

kedua di kelas XI SMA N 9 Bandarlampung. 
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F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis. 

a. Orientasi para peneliti dan pendidik tentang pentingnya mendiagnosis 

dan mengatasi kesulitan belajar bahasa terutama bahasa Prancis. 

b. Digunakan sebagai bahan kajian dalam keterampilan khususnya yang 

berkaitan dengan pelafalan bunyi bahasa Prancis. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Guru 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada guru  

tentang kesalahan pelafalan secara bentuk, jenis, efek komunikatif 

yang dilakukan siswa.  

b. Bagi siswa 

Diharapkan dapat mengurangi kesalahan siswa kelas XI SMAN 9 

Bandarlampung  khususnya dalam kesalahan pelafalan bunyi vokal, 

dan semi-vokal bahasa Prancis. 

 

G.  Batasan Istilah 

1. Fonologi 

Fonologi  adalah ilmu  yang mempelajari bunyi bahasa yang menyangkut 

cara kerja alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta 

getaran udara sebagai bunyi bahasa yang dapat diterima oleh indera 

pendengaran manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda 
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makna dalam suatu bahasa.  Jadi, fonologi  hanya meneliti tentang bunyi 

yang dihasilkan oleh organ wicara manusia. 

2. Kesalahan Berbahasa 

Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa, secara lisan maupun 

tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan 

kaidah bahasa. Dalam bukunya  yang berjudul “Common Error in 

Language Learning” H.V. George mengemukakan bahwa kesalahan 

berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak 

diinginkan. Bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan adalah bentuk-

bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku 

3. Bunyi Vokal 

Bunyi vokal yaitu suatu bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami 

rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: 

1. Tinggi-rendahnya posisi lidah (tinggi, sedang, rendah) 

2.  Bagian lidah yang dinaikkan (depan, tengah, belakang) 

3.  Bentuk bibir pada pembentukan vokal itu (normal, bundar, 

lebar/terentang)  

4. Bunyi Semi Vokal 

Bunyi semi-vokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan 

tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan 

murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semi-vokal atau semi-konsonan.  

Bunyi bahasa yang mempunyai ciri vokal ataupun konsonan, mempunyai 

sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata, misal [y], [r], 

[w] 
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5. Bunyi Vokal Oral 

Bunyi vokal oral yaitu suatu bunyi yang dihasilkan dari langit-langit 

lunak beserta ujung anak tekak yang naik menutupi rongga hidung 

sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja maka bunyi yang 

dihasilkan disebut bunyi oral. 

6. Bunyi Vokal Nasal  

Bunyi vokal nasal yaitu suatu bunyi yang dihasilkan jika udara keluar 

atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung, dengan cara 

menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya maka bunyi 

itu disebut bunyi nasal atau sengau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Fonologi  

1. Pengertian Fonologi 

Fonologi merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik. Linguistik 

merupakan ilmu yang sangatlah penting karena linguistik memberikan 

pemahaman kepada kita mengenai hakikat dan seluk beluk bahasa sebagai 

satu-satunya alat komunikasi terbaik yang hanya dimiliki oleh manusia, serta 

memberikan peranannya dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Menurut 

Chaer (2009:1), sacara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon 

yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi 

lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, 

membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang 

diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Durand yang dikutip dalam Yusuf 

(1998:3) menyatakan bahwa fonologi  d l h “pir nti pen fsir” y ng 

menjembatani struktur luar (surface structure) dengan bentuk fonetisnya.  

Keraf dalam Yuliati ( 2015:27) menyatakan bahwa bahasa Prancis dikenal 

mempunyai sistem fonologi atau sistem bunyi yang cukup beragam. Dalam 

bahasa Prancis, terdapat fonem vokal, konsonan, semi-vokal, serta diftong 

yang cukup beragam. Tidak jarang kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia 

mengalami kesusahan dalam mempelajari bahasa Prancis ini, terutama dalam 
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hal pengucapan. Oleh karena itu, untuk mempelajari bahasa Prancis, akan 

lebih baik jika kita memahami sistem fonologinya terlebih dahulu sehingga 

dapat membantu dalam mempelajari sistem pengucapan bahasa ini. 

 

Dalam linguistik, cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa 

kaitannya sebagai pembeda makna dipelajari dalam tataran fonologi. Satuan 

minimal bunyi yang tidak bersifat distingtif (tidak bersifat sebagai pembeda 

makna) disebut fon, misal fon [ph]. Satuan minimal bunyi yang bersifat 

distingtif (pembeda makna) disebut fonem, misal fonem /p/. Disebut fonem 

karena fonem /p/ dalam lingkungan yang sama mempunyai makna yang 

berbeda dengan fonem /b/, contoh: /pæn/ pan „p nci‟ d n /bæn/ b n 

„mel r ng‟ d l m b h s  Inggris. Realisasi-realisasi dari fonem disebut 

alofon, misal fonem /p/ mempunyai alofon-alofon [ph] dan [p] pada kata 

„p nci‟ d n span „rent ng w ktu (Crystal dalam Yuliati, 2015:27). 

 

Dari keempat pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fonologi meneliti 

bunyi bahasa berdasarkan fungsinya yang berperan sebagai pembeda makna 

dari kata satu dengan kata lainnya. 

 

2. Fonologi Bahasa Prancis 

Secara umum, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu vokal, 

konsonan, dan semi-vokal (semi-konsonan). Pembedaan ini didasarkan pada 

ada tidaknya hambatan (proses artikulasi) pada alat bicara. Berikut ini 

dijelaskan klasifikasi bunyi vokal dan semi-vokal bahasa Prancis.  
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2.1 Vokal. 

Bunyi vokal tidak ada hambatan pada alat bicara, sehingga  tidak ada 

artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja (Verhaar, 

1977: 17). Vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara, maka pita suara 

tidak bergetar dan glotis dalam keadaan tertutup. Bunyi vokal dikelompokkan 

berdasarkan posisi alat ucap (lidah dan bibir) dan bentuk rongga mulut yang 

dibentuk oleh alat ucap. 

 

Menurut Crystal seperti yang dikutip oleh Yuliati (2015:28), vokal merupakan 

bunyi bahasa manusia yang dihasilkan tanpa adanya hambatan dari organ 

bicara manusia. Dalam bahasa Prancis, dikenal adanya vokal oral dan vokal 

nasal. Vokal oral dihasilkan apabila dalam pengucapan vokal, velum (langit-

langit lunak) naik dan menutup saluran ke hidung sehingga udara akan 

dialirkan melalui mulut, misal vokal /a/ atau /o/. Sedangkan dalam 

pengucapan vokal nasal, velum (langit-langit lunak) turun dan menutup 

saluran ke mulut sehingga udara mengalir melalui lubang hidung, misal vokal 

/ã/ atau /  /. 

 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh Crystal, diperoleh 16 fonem vokal 

bahasa Prancis yang terbagi atas 12 fonem vokal oral dan 4 fonem vokal nasal. 

Fonem vokal oral bahasa Prancis meliputi fonem /i/, /y/, /e/, /ø/, /ə/, /ε/, /œ/, 

/a/, /u/, /o/, / /, / /.  onem vok l n s l d l m b h s   r ncis meliputi fonem 

/  /, /œ /, /  /, /    /. 
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Tiap vokal bahasa Prancis ini mempunyai sifat dan karakternya masing 

masing. Karakter-karakter ini ditinjau dari ketinggian lidah (vokal tinggi, 

sedang, rendah), posisi lidah (vokal depan, tengah, belakang), kebundaran 

bibir (vokal bundar dan tak bundar), serta ketegangan alat ucap (vokal tegang 

dan vokal kendur). Untuk mengucapkan vokal tinggi, lidah harus diposisikan 

tinggi di mulut, misal fonem vokal /i/, /y/, /e/, /ø/ atau /u/. Untuk 

mengucapkan vokal tengah, lidah harus diposisikan menengah di mulut, misal 

fonem vokal /ə/, /ε/, / /, /œ/, /  /, /œ /  t u / /.  ntuk menguc pk n vok l 

rendah, lidah harus diposisikan rendah di mulut, misal vokal /a/, / /  t u /ã/. 

 

Karakter vokal juga dapat diamati berdasarkan posisi lidah. Jika posisi lidah 

mengarah ke depan di dalam mulut, maka vokal ini merupakan vokal depan, 

mis l fonem vok l /i/, /y/, /e/, /ø/, /ε/, /œ/, /  /, /œ /  t u / /.  ik  posisi lid h 

mengarah ke tengah di dalam mulut, maka vokal ini merupakan vokal tengah, 

misal fonem vokal /ə/. Jika posisi lidah mengarah ke belakang mulut, maka 

vokal ini merupakan vokal belakang, misal vokal /u/, /o/, / /, /õ/, / /  t u /ã/. 

Berdasarkan ketinggian dan posisi lidah tersebut, karakter vokal-vokal bahasa 

Prancis ini dapat dipetakan dan direalisasikan sebagaimana tertera pada 

gambar berikut. 
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Gambar 1. Trapesium Vokal Bahasa Prancis 

 

Karakter vokal bahasa Prancis juga dapat ditinjau dari kebundaran bibir. 

Apabila dalam pengucapan vokal tersebut mengharuskan posisi bibir 

membundar, maka vokal ini termasuk vokal bundar. Vokal-vokal bahasa 

Prancis yang termasuk vokal bundar, yaitu vokal /y/, /u/, /ø/, /o/, / /, œ/, /œ /, 

serta vokal /  /. Apabila dalam pengucapan vokal tersebut mengharuskan posisi 

bibir yang tidak bundar, maka vokal ini termasuk vokal tak bundar. Vokal-

vokal bahasa Prancis yang termasuk dalam jenis vokal tak bundar, yaitu vokal 

[  ]. 

 

Karakter vokal bahasa Prancis juga dapat ditinjau dari ketegangan alat 

ucapnya. Apabila dalam pengucapan vokal tersebut bibir terbentuk tegang, 

maka vokal ini merupakan vokal tegang. Vokal-vokal bahasa Prancis yang 

termasuk dalam vokal tegang, yaitu vokal /y/, /e/, /ə/, /ø/, /œ/, /œ /, /u/, sert  

vokal /o/. Apabila dalam pengucapan vokal tersebut bibir terbentuk tidak 

tegang, maka vokal ini merupakan vokal tak tegang. Vokal-vokal bahasa 
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 r ncis y ng term suk d l m vok l t k teg ng, y itu vok l / i/, /ε/, / /, /    / /  /, 

/a/, / / d n vok l [   . 

 Sebagian besar fonem vokal bahasa Prancis tersebut apabila didistribusikan 

dapat menempati semua posisi, yaitu posisi di awal, tengah, maupun akhir 

suku kata atau kata. Distribusi fonem vokal bahasa Prancis ini dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

Tabel 1.  Distribusi Fonem Vokal Bahasa Prancis 

Vokal Posisi pada bentuk asal 

Awal Tengah Akhir 

/i/ /il/ il „di  l ki-l ki‟ /sil/ cil „bulu m t ‟ /si/ si „jik ‟ 

/y/ /yn/une „sebu h‟ /fym/ fume „merokok‟ /sy „/su„sud h 

diket hui oleh‟ 

/u/ /ubli/ oubli „lup ‟ /susi/,souciʼkegelis h n /fu/ fou „gil ‟ 

/e/ /et / ét t „neg r ‟ /te tr/ théâtre „te ter‟ /te/ thé „teh' 

 

/ε/ /εm/, ime„menyuk i‟ /mεrsi/,merci„terim k sih‟ /lε/ l it „susu‟ 

/ə/            --- /Ʒəvw / je vois „s y  melih t‟ /tabl/table, mej ‟ 

/o/ /o/  u „p d /di‟ /pom/ p ume „ pel‟ /bo/ beau 

„g nteng‟ 

/ͻ/ /ͻr/ or „ t u‟ /ekͻl/ école „sekol h‟ 

 

             -- 

/ø/ /ød/ Eudes „Eudes‟ /nøtr/ neutre „netr l‟ /dø/ deux „du ‟   

/œ/ /œf/ œuf „telur‟ /nœf/ neuf „sembil n‟               -- 

/a/ / r b/  r b „ r b‟ /p g/ b gue „cincin‟ /il / il   „di  

mempuny i‟ 

/ / / Ʒ/ âge „umur‟ /g z/ g z „g s‟ /b / b s „rend h‟ 

/  / /  vite/,inviter 

„mengund ng‟ 

/p  se/ pincer „mencubit‟ /v  / vin „ nggur‟ 

/ã/ /ãtre/ entrer „m suk‟ /lãtmã/lentement„perl h n‟ /tã/ temps 

„w ktu 

/õ/ / d/,onde„gelomb ng‟ /r d/ ronde „bund r‟ /tõ/ ton 

„milikmu‟ 

/œ / /œ / un „s tu‟ /lœ di/ lundi „ enin‟ /p rfœ / p rfum 

„miny k w ngi‟ 
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Bahasa Perancis memiliki empat vokal nasal yaitu bunyi [    d n  œ  .  ok l 

belakang terletak pada bukaan ketiga dan keempat, yaitu bunyi [  ] dan [  ]. 

Pelafalan bunyi nasal diproduksi ketika udara melewati hidung dan juga mulut 

dan memiliki cara  penulisan yang berbeda yang akan diilustrasikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2. Pelafalan Bunyi Nasal Bahasa Prancis 

Vokal Grafem Contoh 

/œ / un 

um 

/lœ .di/   lundi  senin . 

/paʁ.fœ /   p rfum ʼ miny k w ngi 

/  / 
 

on 

om 

/b /  bonʼ b ik 

/b b/  bombeʼ pom 

/  / 

 

 

in 

  im  

 ain 

  aim  

 ein  

 en 

  yn 

 ym   

/  .kʁw .j b/  incroy bleʼ lu r bi s  

/  .po.sibl/  impossibleʼmust hil. 

/b  /  b inʼ m ndi 

/f  /  f imʼ kel p r n. 

/pl  /  pleinʼ penuh. 

/eg.za.m  /  ex menʼtinj u n. 

/s  .t z/  synthéseʼ perp du n. 

/s  .p .tik/  symp thiqueʼ b gus.  

/  / an 

am 

en 

em 

aon 

/fʁ  s/  fr nceʼ per ncis. 

/  .by.l  s/   mbul nceʼ  mbul ns. 

/l  t.m  /  lentementʼpel n-pelan. 

/t  .p t/ tempêteʼ b d i. 

/f  /  f on. 

 

2.2 Semi-Vokal 

Dalam bahasa Prancis  dikenal tiga macam semi-vokal, yakni [j] seperti dalam 

travail [tʁ v j ,  pekerj  nʼ  t u pied  pje   k kiʼ  t u seperti k t  indonesi  

yakni [ɥ] seperti dalam lui [lɥi ,  di ʼ  l ki-l ki ʼ  t u d l m indonesi   w ktu  ,  

dan [w] seperti dalam oui  wi   y ʼ ( Léon dalam Baskoro, 2003:157). 

Menurut Matthews dalam Yuliati ( 2015:27),  bahasa Prancis mengenal pula 

jenis semi-vokal. Semi vokal mempunyai sifat konsonan sekaligus vokal. 

Semi-vokal diucapkan seperti vokal, tetapi kemudian cepat beralih ke bunyi 
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l in, mis l /j/, /Ч/  t u /w/. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada bunyi /Ч/. 

Bunyi /Ч/ merup k n kombinasi bunyi /y/ dan /i/ secara cepat. Bunyi /Ч/ 

dilakukan dengan cara membundarkan bunyi /y/ kemudian diikuti dengan 

melebarkan bibir dan diakhiri dengan bunyi /i/ secara cepat. 

 

Bahasa Prancis mengenal tiga macam semivokal yaitu fonem /j/, /ч/, d n /w/ 

merupakan tiga fonem yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda 

pula. Fonem /j/ pada kata scier dil f lk n  sje  y ng ber rti „membos nk n‟, 

fonem /ч/ p d  k t  suer dil f lk n  sчe  y ng ber rti „berkering t‟ d n fonem 

/w/ pada kata souhait [sw   y ng ber rti „h r p n: Bahasa Prancis ini 

umumnya menempati awal atau tengah suku kata atau kata dalam bahasa 

Prancis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Distribusi Fonem Semi-vokal Bahasa Prancis 

Vokal Posisi pada bentuk asal 

Awal Tengah Akhir 

/j/ /jεr/ hier „kem rin‟ /bj  / bien „b ik‟ /pεj/ p ye 

„memb y r 

/Ч/ /Чit/ huit „del p n‟ nЧi/ nuit „m l m‟  - 

/w/ /wi/ oui „y ‟ vw tyr/ voiture „mobil‟ - 

 

B. Pengertian Kesalahan Berbahasa 

 

Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Untuk itu, 

pengertian kesalahan berbahasa perlu diketahui lebih awal sebelum kita 

membahas tentang kesalahan berbahasa. Tarigan (1988:164) menyatakan  

dengan  istil h “kes l h n berbahasa‟‟  lapses, error dan mistake adalah 

istilah-istilah dalam wilayah kesalahan berbahasa, ketiga istilah itu memiliki 

domain yang berbeda-beda dalam memandang kesalahan berbahasa. 
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Menurut Peteda (1989: 67), kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor 

performance dan ada juga kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor 

competence. Istilah kesalahan (error) dan kekeliruan (mistake) dibedakan 

dalam penyimpangan pemakaian bahasa. Mistake adalah penyimpangan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, 

mengeja dalam lafal, keseleo, kelelahan, tekanan emosional, dan sebagainya. 

Error adalah penyimpangan-penyimpangan yang sistematik dan konsisten 

dan menjadi ciri khas dari sistem bahasa siswa yang belajar bahasa pada 

tingkat tertentu. 

  

Pengertian kesalahan juga dilontarkan oleh Harmer (2007:137) membagi 

kesalahan menjadi tiga kategori, yaitu „slips‟ (merupakan kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa, namun dapat memperbaiki kesalahannya sendiri), 

„error‟  kes l h n y ng dil kuk n oleh murid d n i  d p t memben rk n 

sendiri dengan bantuan orang lain), „attempts‟ (murid mencoba mengucapkan 

sesuatu tetapi ia tidak mengetahui pengucapannya itu benar atau salah).  

Norrish yang dikutip dalam S ‟ d h (2010:3) mendefinisikan kesalahan 

sebagai sebuah penyimpangan sistematik dari kaidah yang berlaku ketika 

pembelajar belum menguasai sesuatu sehingga secara konsisten 

menggunakannya dengan salah.  Corder yang dikutip dalam S ‟ d h (2010:3) 

membedakan keduanya secara jelas, yaitu bahwa kesalahan (error) adalah 

penyimpangan bahasa secara sistematis atau konsisten, sedangkan kekeliruan 

(mistake) adalah penyimpangan bahasa yang dilakukan secara tidak sengaja. 

Dalam pengucapan, kekeliruan lazim disebut dengan salah ucap (lapse).  

 

Dari definisi beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa error dan 

mistake, keduanya merupakan kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa 
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disebabkan oleh faktor kompetensi, yaitu karena pembelajar belum memahami 

atau menguasai sistem bahasa target yang digunakannya. Sedangkan 

kekeliruan atau salah ucap terjadi karena faktor performansi, seperti: 

kurangnya konsentrasi, kelelahan, kantuk, keterburu-buruan, kerja acak-

acakan, dan semacamnya.  

 

C. Analisis Kesalahan Berbahasa 

1.  Pengertian Analisis Kesalahan Berbahasa 

Munurut Hastuti (1989:73), analisis kesalahan adalah sebuah proses yang 

didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek 

yang jelas. Jelas dimaksudkan sesuatu yang telah ditargetkan yaitu bahasa. 

Kekeliruan merupakan penyimpangan yang bersifat tidak ajeg, tidak 

sistematis, dan tidak menggambarkan kemampuan pembelajar pada tahap 

tertentu. Kekeliruan hanya disebabkan oleh faktor fisik, misalnya kelelahan, 

emosi, dan salah ucap, atau faktor psikis yang lain, misalnya kesedihan, 

kegembiraan yang teramat sangat, atau kemarahan yang meluap-luap. 

Dengan demikian kekeliruan hanya berkaitan dengan performansi pebelajar 

(Pringgawidagda, 2002: 161). 

 

Tarigan (1988: 67) yang mengatakan bahwa berbuat kesalahan merupakan 

suatu bagian belajar yang tidak terhindarkan. Orang tidak dapat belajar 

bahasa tanpa pertama kali berbuat kesalahan secara sistematis. Oleh karena 

itu,  berbuat salah dalam mempelajari bahasa merupakan hal yang wajar dan 

tidak perlu dihindari. Corder dalam (Tarigan, 1988:168) telah 

mengemukakan suatu prosedur bagi AKB seperti yang terangkum pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 2. Prosedur Analisis Kesalahan Berbahasa 

 

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

serta ragam kesalahan berbahasa dapat diperoleh dengan cara mengemukakan 

beberapa taksonomi. Tanpa mengetahui makna serta jenis kesalahan, agaknya 

sukar bagi kita untuk mengadakan analisis kesalahan berbahasa (AKB) 

deng n b ik. An lisis kes l h n berb h s  itu merup k n su tu “proses”. 

Sebagai suatu proses maka ada prosedur yang harus dituruti selaku pedoman 

kerja. Prosedur ini terdiri dari beberapa tahap. 

2. Sebab dan Sumber Kesalahan Berbahasa 

 Sebagai bahasa asing, bahasa Prancis memiliki beberapa faktor umum yang   

menyebabkan terjadinya suatu kesalahan dalam mempelajari bahasa. Ada 

banyak hal yang bisa menimbulkan kesalahan berbahasa. Corder yang dikutip 

dalam   ‟ dah (2010:3) menyebutkan bahwa sebab-sebab ini bersumber pada 

tiga hal, yaitu 1)  pengaruh bahasa pertama,  2) kesulitan internal bahasa 

target, dan 3) sistem pengajaran bahasa target. 

memilih korpus 
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mengenali 
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korpus 

mengklasifikasikan 
kesalahan 

menjelaskan 
kesalahan 

mengevaluasi 
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berbahasa 
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1.   Pengaruh Bahasa Pertama 

Proses pebelajar bahasa kedua/asing tidak bisa terlepas dari pengaruh 

bahasa pertama yang telah lebih dahulu dikuasai pembelajar atau yang 

lebih dikenal dengan istilah transfer. Transfer bisa bersifat positif 

sehingga menjadi faktor pendukung dalam proses penguasaan bahasa 

target, dan bisa pula bersifat negatif atau yang lebih dikenal dengan 

istilah interferensi sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses ini. 

bahasa pertama pembelajar akan selalu muncul sebagai faktor penyebab 

interferensi atau pendukung dalam proses pengajaran (bahasa asing). 

Semakin banyak persamaan antara bahasa target dan bahasa pertama 

akan semakin mudah proses penguasaan bahasa target. Sebaliknya, 

semakin banyak perbedaan antara keduanya, akan semakin sulit proses 

penguasaan bahasa target. 

2. Faktor Internal Bahasa Target 

Selain karena faktor interferensi, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

proses penguasaan bahasa kedua/asing banyak bersumber pada kesulitan 

atau kompleksitas sistem bahasa target itu sendiri. Hasil penelitian 

bahkan menunjukkan bahwa faktor internal bahasa target merupakan 

sumber kesalahan terbesar. Bahasa pertama (yang sering dituduh sebagai 

sumber kesalahan terbesar berbahasa kedua), berdasarkan rata-rata hasil 

beberapa penelitian kesalahan dalam berbagai bahasa, ternyata hanya 

menjadi faktor penyebab yang tidak terlalu besar. Selebihnya banyak 

berasal dari bahasa kedua itu sendiri.   

 

3. Sistem Pengajaran 

Kesalahan para pebelajar bahasa tidak jarang juga disebabkan oleh 

sistem pembelajaran yang digunakan, di antaranya adalah: 

1. Model 
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Belajar berbahasa dengan baik dan benar membutuhkan model berbahasa 

yang baik dan benar pula. Hal ini karena berbahasa adalah suatu 

kebiasaan yang diperoleh dan dipelajari lewat proses mendengar, 

merekam, mengingat, dan menirukannya kembali. Kesalahan berbahasa 

mungkin disebabkan oleh model yang kurang baik, yang kemudian ditiru 

tanpa ada perbaikan atau model bandingan. Model bahasa bisa berupa 

guru, buku atau kamus, yang semuanya menjadi rujukan bagi pembelajar 

dalam menghadapi masalah-masalah berbahasa.  

2. Metode 

Di antara beberapa penyebab kesalahan berbahasa adalah kurang 

efisiennya teknik dan metodologi pengajaran yang digunakan. Demikian 

juga penggunaan metode pengajaran yang hanya memfokuskan pada 

salah satu ketrampilan berbahasa akan membuat keterampilan bahasa lain 

kurang berkembang sehingga menimbulkan banyak kesalahan.  

3. Materi 

Materi pengajaran bisa menimbulkan kesalahan bila contoh yang 

diberikan tidak tepat atau tidak benar. Aspek ketiga ini sangat berkaitan 

dengan aspek pertama di atas, yaitu model. Materi pada dasarnya adalah 

apa yang disampaikan oleh model, baik yang berupa guru, buku ajar, 

maupun kamus.  

 

3. Tujuan dan Manfaat Analisis Kesalahan 

Analisis kesalahan para pembelajar bahasa mempunyai dua tujuan, yaitu 

tujuan praktis dan teoretis.   ‟ dah (2010:22) menyatakan bahwa secara 

praktis. Anakes bertujuan untuk mengetahui peta kesalahan pembelajar 

bahasa. Sedangkan tujuan teoretisnya adalah mengetahui kedudukan 

kesalahan dalam proses pembelajaran bahasa kedua/asing pada mental 

pembelajar bahasa (bagaimana kesalahan terjadi, apa sumber dan 
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penyebabnya, apa pengaruhnya terhadap proses pembelajaran yang sedang 

berjalan).  

 

Adapun secara teoretis, Corder dan Dulay seperti dikutip dalam   ‟ dah 

(2010:23) sependapat bahwa Anakes bermanfaat untuk memberikan data, 

kesimpulan-kesimpulan, dan landasan yang kuat bagi para peneliti tentang 

bagaimana seseorang memperoleh dan mempelajari bahasa, baik dalam proses 

penguasaan bahasa pertama oleh seorang anak, terlebih dalam proses 

penguasaan bahasa kedua/asing oleh para pembelajar bahasa. 

 

Berangkat dari tujuan di atas, manfaat Anakes juga bisa dibedakan menjadi 

dua, yaitu manfaat praktis dan teoretis. Secara praktis, peta kesalahan yang 

telah diperoleh dari hasil Anakes dinilai sangat fungsional dan bermanfaat 

untuk banyak hal, di antaranya adalah: 

a) menentukan urutan bahan pengajaran dengan menyesuaikan tingkat 

kesulitan dan kemudahan materi-materi bahasa; 

b) menentukan materi-materi bahasa yang perlu mendapat penekanan, 

penjelasan khusus dan latihan-latihan; 

c) memperbaiki pengajaran secara remedial; 

d) memilih butir-butir bahasa untuk keperluan evaluasi atau pengujian 

kemahiran pembelajar. 

e) untuk mencegah atau menghindari kesalahan sejenis di masa-masa 

mendatang, sehingga para pembelajar dapat menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar. 

Menyimpulkan dari semua hal di atas yaitu kesalahan mempelajari bahasa 

Prancis sebagai bahasa kedua merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan. 

Interferensi merupakan salah satu faktor penyebab kesalahan berbahasa, 
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karena siswa menerapkan bahasa ibunya dalam mempelajari bahasa Prancis. 

Interferensi merupakan dampak negatif dari praktek penggunaan dua bahasa 

secara bergantian atau memperserupakan hal-hal tertentu antara bahasa 

pertama dengan bahasa kedua. Kesalahan juga terjadi karena bahasa itu 

sendiri (intralingual). Selain itu, kesalahan terjadi karena penyebab lain 

seperti kelalaian atau kesembronoan, serta dampak pengajaran yang salah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai diagnostik kesalahan pelafalan bunyi vokal dan semi-

vokal bahasa Prancis ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian 

ini disebut penelitian deskriptif karena menggambarkan suatu keadaan atau 

fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bentuk 

bentuk kesalahan pelafalan bunyi bahasa Prancis yang dilakukan oleh peserta 

didik dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab kesalahan pelafalan 

bunyi bahasa Prancis tersebut. Dikatakan menggunakan pendekatan kualitatif 

karena data yang dihasilkan berupa kata-kata lisan dari responden yang 

dijadikan subjek penelitiannya. Hasil dari penelitian berlaku untuk subjek 

penelitiannya dengan waktu dan kondisi saat itu, sehingga tidak ada 

kemungkinan untuk dapat diulang. 

 

B.  Sumber Data dan Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pelafalan  95 

kosakata bahasa Prancis yang mengandung 16 vokal dan 3 semi-vokal bahasa 

Prancis yang dilakukan oleh 10 orang siswa dengan tujuan bahwa individu 

atau kasus yang dipilih dapat mewakili kasus yang dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Penentuan tersebut berdasarkan pengetahuan 

teoretis yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penentuan sampel diambil 10 

orang siswa secara acak yang diyakini dapat mewakili populasi. 
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Data pada penelitian ini adalah kesalahan pelafalan bunyi vokal dan semi-

vokal yang  salah dilafalkan oleh siswa kelas XI SMAN 9 Bandarlampung, 

yang terdiri dari tiga kelas dengan jumlah siswa sebanyak 66 siswa. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semeter genap tahun ajaran 2018/2019 di 

SMAN 9 Bandarlampung yang terletak di jalan Panglima Polim No.18 Segala 

Mider Tanjungkarang, Bandarlampung. Adapun dasar pertimbangan tempat 

penelitian dilaksanakan di SMAN 9 Bandarlampung, karena peneliti telah 

melakukan pengamatan awal pada saat berkesempatan melaksanakan pre 

observasi kelas. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui masih banyak 

kesalahan-kesalahan pelafalan bunyi bahasa Prancis yang dilakukan oleh 

siswa kelas XI SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen tes dan wawancara guru. Instrumen tes 

yaitu tes kemampuan siswa dalam melafalkan bunyi bahasa Prancis. Tes 

dilakukan secara personal karena setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda, serta untuk memudahkan  dalam menganalisis data. Instrumen 

tes penelitian berbentuk kosakata bahasa Prancis yang mengandung 16 vokal 

dan 3 semi-vokal. Aspek yang akan dikaji pada penelitian ini adalah kesalahan 

pelafalan bunyi vokal dan semi-vokal yang diujarkan siswa ketika membaca 

kosakata bahasa Prancis. Berikut ini mrupakan bentuk instrumen yang 

digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4. Kosakata yang mengandung unsur vokal dan semi-vokal  
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Mots en [i]  

1. lit  

2. île 

3. stylo 

4. mille  

5. Taïwan 

Mots en [y] 

6. fume 

7. rue 

8. jupe 

9. sȗr 

10.mur 

Mots en [u] 

11. oubli 

12. goût 

13. nous  

14. oȗ 

15. route 

Mots en [e] 

16. état   

17. année 

18. marcher 

19. parler 

20. nez 

Mots en [ε] 

21. lait 

22. merci 

23. appelle 

24. Noёl 

25. fr nҫ is 

Mots en [ə] 

26. petit  

27. monsieur 

28. lever  

29. je  

30. semer 

Mots en [o] 

31. beau  

32. drôle 

33. chaud  

34. seau 

35. pot 

Mots en [ ] 

36. votre   

37. robe 

38. pomme 

39. alcool 

40. bol 

Mots en [ø]  

41. heureux  

42. peu 

43. deux 

44. feu 

45. jeȗne 

Mots en [œ]  

46.. leur  

47. bœuf 

48. oeil 

49. fleur 

50. club 

Mots en [a] 

51 . par   

52. lac 

53. chat 

54. femme  

55. bal 

Mots en [α]  

56. trois   

57. pas 

58. bas 

59. gaz 

60. âge 

Mots en [  ]  

61. matin  

62. vin 

63. rein 

64. examen 

65. simple 

Mots en [œ ]  

66. brun  

67. parfum 

68. un 

69. lundi 

70. lapin 

Mots en [  ] 

71. mon  

72.  ton 

73. bonbon 

74. long 

75. ombre 

Mots en [  ]  

76. sang  

77. champ 

78. enfant 

79. blanc 

80. temps 

Mots en [j]  

81. travail  

82. lier 

83.oeil 

84.crayon 

85..soleil 

Mots en [ч]  

86. lui  

87. nuit 

88.huit 

89.puit 

90.muet 

Mots en [w] 

91. moi  

92. oui   

93. froid 

94. ouset 

95.toit 

 

 

Sedangkan instrumen wawancara digunakan setelah posttest. Proses 

wawancara berlangsung antara peneliti dan guru pengajar di sekolah SMAN 9 

Bandarlampung. Dalam instrument wawancara ini, hal-hal yang ditanyakan 

oleh peneliti sebagai berikut: 1) model pembelajaran apa saja yang digunakan 

dalam mengajar tentang bunyi bahasa prancis; 2) metode apa saja yang di 

gunakan pada saat mengajarkan materi bunyi bahasa Prancis; 3)  media apa 

saja yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bunyi bahasa 

Prancis di dalam kelas; dan 4) materi apa saja yang digunakan dalam 

mengajar tentang bunyi bahasa Prancis. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dan  

informasi lengkap yang objektif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Teknik  pengumpulan data diambil saat siswa melaksanakan pelajaran bahasa 

Prancis. Dari dua kelas, diambil 5 siswa dari kelas XI IPA 1, 5 siswa dari 

kelas XI IPS 2 untuk dijadikan sampel penelitian. 

Langkah pertama dalam pengambilan data adalah responden diminta untuk 

melafalkan kata lepas bahasa Prancis. Sebelum langkah pertama dimulai, 

peneliti menyiapkan  recorder untuk merekam suara responden yang akan 

dikaji dan dianalisis tingkat kesalahan pelafalannya dalam membaca 

instrumen tes. Teknik rekam merupakan teknik penjaringan data dengan 

merekam penggunaan bahasa dalam bentuk lisan (Mastoyo, 2007:45). Dengan 

teknik ini, data akan mudah dikumpulkan.  Kemudian untuk memudahkan 

dalam mengklasifikasi bentuk kesalahan pelafalan bunyi yang dilakukan 

siswa, diperlukan teknik catat. 

Teknik catat adalah teknik menjaring data dengan mencatat hasil penyimakan 

data pada kartu data (Mastoyo, 2007:45). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari 

kegiatan merekam data. Peneliti memperdengarkan hasil rekaman berulang 

kali sesuai kebutuhan dan ditulis dalam bentuk transkripsi fonetis, untuk  

diketahui bentuk-bentuk kesalahan pelafalan yang dilakukan oleh siswa sesuai 

dengan aspek yang dikaji. 
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F. Validitas dan Reabilitas Instrumen  

1. Validitas 

Validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan sejauh mana alat ukur  

tersebut mengukur sesuatu yang harus diukur (Setiyadi, 2006: 22). 

Validitasi isi adalah tes bakat kebahasaan. Bakat kebahasaan sering 

didifinisikan debagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar bahasa 

yang mencakup ranah kosa kata, minat, analisa kebahasaan, pembedaan 

suara dan kemampuan berasosiasi antara simbol dan suara. 

 

Penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu untuk mengukur seberapa  

jauh suatu instrumen mewakili atau mencakupi daerah-daerah yang akan 

diukur. Suatu instrumen dikatakan sudah mempunyai vaiditas isi apabila 

instrumen tersebut sudah mencakupi seluruh materi pengajaran, dalam hal 

ini adalah pelafalan bahasa Prancis dengan instrumen tes yang sudah 

diberikan oleh guru saat semester satu yang disesuaikan dengan silaba.  

 

2. Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan reliabilitas interrater yaitu dilaksanakan  

dengan cara berdiskusi dengan orang yang ahli dibidangnya yaitu dosen  

pembimbing. Hal ini dilakukan untuk mengecek kebenaran dari 

interprestasi yang telah dilakukan oleh peneliti, setelah peneliti 

mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman siswa untuk mendapatkan 

keabsahan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka 

mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan lainnya dalam sebuah 

penelitian, sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna 

terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang diketemukan dalam 

sebuah penelitian (1) mengidentifikasi kesalahan, (2) mengklasifikasi 

kesalahan, (3) menjelaskan frekuensi kesalahan, (4) mengidentifikasi daerah 

kesalahan, (5) mengoreksi kesalahan.  

Peneliti merekam pelafalan siswa sebanyak 10 responden. Tahap kedua, yaitu 

mengidentifikasi kesalahan, yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesalahan 

siswa dalam melafalkan bunyi vokal, dan semi-vokal. Tahap kedua , yaitu 

mengklasifikasikan kesalahan pelafalan bunyi vokal,  dan semi-vokal bahasa 

Prancis. Misalnya, dalam mon terdapat grafem om sehingga termasuk vokal 

nasal [õ]. Kata oui terdapat grafem ou+vokal, sehingga termasuk semi-vokal 

[w]. Tahap keempat, yaitu menjelaskan frekuensi kesalahan. Misalnya 

kesalahan pada bunyi nasal [õ] pada kata mon dilafalkan [mon], siswa 

melafalkan bunyi [õ] menjadi [o]. Tahap kelima yaitu, mengidentifikasi 

daerah kesalahan. Misalnya dapat diketahui bahwa seluruh siswa melakukan 

kesalahan pelafalan pada bunyi [  ], yang dilafalkan [in] dan [im],  bunyi [w] 

yang dilafalkan [oi], bunyi [y] yang dilafalkan [u], dan lain sebagainya. Tahap 

terakhir yaitu mengoreksi kesalahan. Pada pelafalan mon, terdapat grafem om, 

sehingga pelafalannya yang benar berbunyi [mõ]. Lain halnya dengan bahasa 

Indonesia, grafem o apabila diikuti huruf n atau m, pelafalannya adalah [on] 

atau [om]. 



 

BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bunyi vokal,  dan semi-vokal 

bahasa Prancis mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab kesalahan dalam 

pelafalan  pada siswa yang belajar bahasa Perancis sebagai bahasa asing kedua di 

kelas XI SMA N 9 Bandarlampung. Berikut penjelasan lebih lanjut megenai hal 

di atas. 

1. Bentuk-Bentuk Kesalahan Pelafalan Bunyi Bahasa Prancis 

a) Bunyi Vokal 

Frekuensi kesalahan tertinggi yang dilakukan siswa pada bunyi vokal oral  

antara lain bunyi [y],[œ] dan [ø], dan bunyi vokal nasal yaitu [  ], [œ ] dan [  ]. 

Kesalahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 

1)  Bunyi [y] dengan persentase kesalahan sebesar 100%, dan sebagian besar 

terletak pada kata fume, rue, jupe, sȗr dan mur Hal ini disebabkan karena  

apabila menemukan grafem u, Sehingga siswa lebih melafalkan bunyi yang 

mendekati bahasa ibunya yaitu tetap melafalkan [u]. 
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2) Bunyi [ø] terletak pada kata heureux, peu, deux, feu dan jeȗne. Semua 

siswa melakukan salah yang sama pada bunyi [ø], dengan persentase sebesar 

98%. Siswa menggantikan bunyi [ø] menjadi [e],[é],[eu]. 

3) Bunyi [œ] terletak pada kata clup dan bœuf  . Dapat semua siswa  

melakukan kesalahan, dengan jumlah persentase sebesar 94%. 

4) Frekuensi kesalahan tertinggi bunyi nasal terletak pada bunyi  [  ], terletak 

pada kata matin, vin, rein, examen dan simple. Dapat semua siswa  melakukan 

kesalahan, dengan jumlah persentase sebesar 86%. 

5) Selain itu  pada bunyi [  ].    siswa yang melakukan kesalahan kata 

champ, dengan persentase sebesar 80%. Sebagian besar siswa masih 

menempatkan bahasa Indonesia saat mempelajari bahasa Prancis. 

6) Hal yang sama pada bunyi [œ ] terletak pada kata parfum, dengan 

persentase sebesar 88%. 

b) Bunyi Semi-Vokal 

 Kesalahan pelafalan bunyi yang paling dominan pada semi-vokal, terletak 

pada bunyi [j]. Siswa lebih melafalkan bunyi [el] dari pada [j], seperti travail. 

Semua siswa  yang melakukan kesalahan pada bunyi [j], sehingga dapat 

diketahui jumlah persentase kesalahan sebesar 98%. 

 

2. Faktor-faktor Penyebeb Kesalahan Pelafalan Bunyi Vokal dan Semi-vokal 

Penyebab kesalahan pelafalan yang paling utama dalam bahasa prancis, yaitu 

karena bahasa prancis memiliki perbedaan antara bentuk tulisan dan cara 

membacanya. Kamudian interlingual disebabkan juga karena adanya interferensi 



63 
 

bahasa ibu ke dalam bahasa Prancis yang sedang dipelajari. Selain interlingual 

ada intralingual adalah kesalahan akibat rumitnya kaidah bahasa yang sudah 

dipelajari dan belum dikuasai oleh siswa. Dan siswa yang gugup dan ingin cepat 

menyelesaikan tugasnya dalam melafalkan instrumen tes, akan menimbulkan 

kesalahan dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Prancis, sehingga bunyi yang  

dihasilkan tidak mencerminkan pelafalan bahasa Prancis yang sesungguhnya. 

Kemudian dalam sistem pembelajaran ada beberapa factor yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar adalah, materi karena  materi yang 

digunakan oleh guru belum tepat, karena guru tidak memberikan seluruh materi 

yang ada di dalam KD, sebaiknya guru lebih sering memberikan materi tentang 

fonetik, supaya siswa tahu bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa prancis. Dari 

hasil wawancara dengan siswa, guru jarang memberi materi tentang fonetik oleh 

karena itu, siswa kurang mengetahui bagaimana cara pelafalan bunyi bahasa 

Prancis. . 

 

c) Saran 

 Beberapa saran dapat menjadi perhatian pokok, baik secara langsung maupun 

tidak langsung mengenai penelitian ini. Beberapa saran tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Peneliti hanya membahas bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bunyi vokal dan 

faktor-faktor penyebab kesalahan pelafalan bunyi vokal dan semi-vokal. Peneliti 
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berharap agar peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut, tidak terbatas 

pada bentuk-bentuk dan faktor penyebab kesalahan. 

2. Peneliti berharap dapat memberi informasi kepada guru  tentang kesalahan    

pelafalan secara bentuk, jenis, efek komunikatif yang dilakukan siswa 

3. Peneliti berharap dapat mengurangi kesalahan bunyi bahasa prancis pada siswa 

kelas XI SMA N 9 Bandar Lampung, khususnya dalam kesalahan pelafalan 

bunyi vokal, dan semi-vokal bahasa Prancis. 
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