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ABSTRAK 

BAHASA VERLAN DALAM LIRIK LAGU RAP PRANCIS KAARIS 

PADA ALBUM 2.7.0 DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN 

BAHASA PRANCIS DI SMA 

 

Oleh 

Della Deliana 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripskan bentuk bahasa verlan yang terdapat 

dalam lirik lagu rap Prancis pada album 2.7.0 Kaaris serta implikasiya dalam 

pembelajaran bahasa Prancis di SMA. Data pada penelitian ini adalah seluruh kata 

yang mengalami verlanisasi atau yang merupakan kosakata bahasa verlan pada lirik 

lagu rap Prancis dalam album 2.7.0 Kaaris. Sumber data pada penelitian ini yaitu 5 

lirik lagu rap Prancis dari album 2.7.0 Kaaris. 

Pada penlitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak dan 

dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC). Selanjutnya, untuk menganalisis 

data, digunakan metode padan dengan teknik pilah untur penentu (PUP). Selain itu, 

keabsahan data pada penelitian ini diperoleh melalui expert judgement dan 

realibilitas intra-rater. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 31 data yang mengalami 

verlanisasi. Data-data tersebut terdiri atas 15 data verlan dengan satu silaba, 15 data 

verlan dengan dua silaba, dan 1 data verlan dengan tiga silaba. Hasil penelitian ini 

kemudian dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Prancis pada tingkat 

sekolah menengah atas (SMA). 

 

Kata kunci: verlan, verlanisasi, lirik lagu rap, silaba 

  



 

 

RÉSUMÉ 

LE VERLAN DANS LE PAROLE DE RAP FRANÇAIS À L’ALBUM DE 

2.7.0 PAR KAARIS ET LUI IMPLICATION DANS L’APPRENTISSAGE 

AU LYCÉE 

 

Par  

Della Deliana 

Le but de recherche est décrire la forme de verlan retrouvée dans les paroles du rap 

français de l’album 2.7.0 Kaaris est ses implications dans l’apprentissage du 

français au lycée. Les données de cette recherche sont tous les mots qui ont été 

verlanisés ou des mots de verlan dans les paroles du rap français de l'album 2.7.0 

Kaaris. Les sources de donées de cette recherche sont 5 paroles de rap français de 

l'album 2.7.0 Kaaris. Dans cette étude, les données ont été collectées à l'aide de la 

méthode de lecture attentive et de la technique de lire attentivement sans la 

participation. De plus, la validité des données de cette étude a été obtenue grâce au 

jugement d'experts et l’intra-évaluateur. Les résultats de cette étude indiquent qu'il 

y a 31 données subissant le vocabulaire du verlan. Ces données consistent en 15 

verlans de données avec un syllabes, 15 verlans de données avec deux syllabes et 1 

verlan de données avec trois syllabes. Les résultats de cette étude peuvent impliqués 

dans l'apprentissage du français au lycée. 

 

Mots clés: le verlan, l’apprentissage, les paroles du rap, et le syllabes. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu ungkapan yang dikeluarkan oleh manusia yang 

memiliki maksud tertentu untuk disampaikan kepada manusia lain. Bahasa 

berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi 

dengan manusia lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Seorang manusia 

tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain, maka dari itu, bahasa 

sangatlah penting dalam kehidupan manusia agar dapat terus berinteraksi 

dengan manusia lainnya. Disebutkan hanya manusia karena bahasa bersifat 

manusiawi, yang artinya hanya manusia yang memiliki dan dapat 

menggunakan bahasa. Jadi, jika hewan terlihat seperti memahami bahasa 

manusia, itu bukan karena ia mengerti dan memiliki bahasa, tetapi karena 

faktor kebiasaan. 

Sifat bahasa lainnya yaitu bahasa bervariasi. Manusia merupakan makhluk 

sosial yang pasti membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Dalam 

masyarakat, terdapat berbagai orang dengan perbedaan status, usia, kebiasaan, 

dan perbedaan lainnya. Dari perbedaan itulah bahasa yang mereka gunakan 

menjadi bervariasi. Contohnya adalah, bahasa yang digunakan kaum muda dan 

orang tua tentu berbeda. Bahasa yang digunakan kaum muda cenderung berupa 

bahasa rahasia yang hanya dapat dipahami oleh kelompoknya saja. Jenis 

bahasa seperti ini biasa disebut bahasa slang. 

Bahasa slang atau di Indonesia lebih sering dikatakan bahasa gaul adalah 

bahasa yang digunakan oleh kaum muda untuk berinteraksi sesama 

kalangannya. Slang pada awalnya merupakan bahasa rahasia para preman pada 

abad ke-15 di Prancis, dan lebih sering dikenal sebagai argot (l’argot). Pada 
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saat ini, argot lebih sering digunakan oleh suatu kelompok (terutama kaum 

muda) untuk merahasiakan pembicaraan mereka dari kelompok lain. Di 

lingkungan sekolah, para remaja biasa menggunakan bahasa slang agar 

pembicaraan mereka tidak diketahui oleh guru.  

Salah satu variasi bahasa slang Prancis yaitu verlan atau kata terbalik. Verlan 

adalah variasi bahasa slang yang dibentuk dengan cara memisahkan suku kata, 

membolak-balikan kata tersebut, kemudian membentuknya kembali menjadi 

suatu kata baru. Verlan awalnya digunakan oleh para imigran dan pekerja 

sebagai bahasa samaran pada abad ke 16. Namun seiring perkembangan 

zaman, verlan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada 

unggahan di media sosial, radio, majalah, film, novel dan musik, hingga 

akhirnya verlan menjadi populer di kalangan anak muda seperti saat ini. 

Salah satu media hiburan yang digemari oleh masyarakat Prancis adalah musik. 

Menurut redaksi yang diterbitkan oleh la Fédération internationale de 

l'industrie phonographique (IFPI) pada tahun 2018, orang Prancis 

mendengarkan musik kurang lebih hampir 15 jam per minggu. Musik yang 

berkembang saat ini sangat beragam, baik musik tradisional juga modern. 

Salah satu genre musik yang populer di kalangan remaja adalah rap. Rap adalah 

genre musik yang berasal dari kreativitas anak muda pinggiran Negara 

Amerika, maka dari itu rap juga dikenal sebagai musik orang pinggiran. Rap 

Amerika berasal dari masyarakat Afrika yang dahulu tinggal di Amerika dan 

mengalami perbudakan, perdagangan manusia, dan rasisme. Itulah sebabnya, 

lirik lagu rap di Amerika pada saat itu menyangkut tema-tema tersebut. Karena 

keadaan di Amerika dan Prancis berbeda, maka tema lirik lagu rap yang ada di 

Prancis pun berbeda dengan Amerika. Lahirnya rap Prancis bermula karena 

adanya topik permasalahan yang ingin disuarakan, topik ini adalah 

setidaksetaraan ekonomi. Jadi pada awalnya, lirik lagu rap di Prancis 

bertemakan ketidaksetaraan, tetapi seiring perkembangan zaman, bahasa yang 

digunakan pasti akan berbeda karena pada dasarnya bahasa akan selalu 

berkembang. Pada saat ini, tema yang terkandung dalam lirik lagu rap Prancis 

sangat beragam. Salah satu penyanyi rap yang kosakatanya beragam adalah 

Kaaris. 
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Kaaris merupakan salah satu penyanyi rap Prancis yang karyanya sangat 

digemari di Prancis dan merupakan penyanyi rap yang memiliki pengikut 

terbanyak (ke 3 dari 10) di instagram setelah Niska dan Ninho (konbini.com). 

Album 2.7.0 merupakan album lagu yang dirilis pada tahun 2020 sehingga 

bahasa verlan yang digunakan merupakan bahasa verlan yang masih digunakan 

oleh anak muda saat ini. Berikut ini adalah beberapa contoh verlan yang 

diambil dari lirik lagu rap pada album 2.7.0 milik Kaaris: 

Kode data: 01/L-13/DS/glg 

Elle kiffe les grosses cailles-ra, elle té-ma le croco', que des drogués, 

des goros, des khals Drogo 

Larik ini diambil dari lirik lagu rap yang berjudul goulag. Dalam larik ini 

terdapat bahasa verlan yaitu cailles-ra. Kata cailles-ra berasal dari kata racailles 

yang bermakna sampah. Racailles merupakan kata dengan tiga silaba, dengan 

proses verlanisasi sebagai berikut: 

Racailles → ra ca illes → ca illes ra → cailles-ra 

Setelah melihat proses verlanisasi di atas, didapatkan bahwa silaba pertama 

menempati tempat silaba ke tiga atau terakhir. Oleh karna itu, terjadilah 

perubahan urutan silaba, dan juga unsur silaba yang ikut berubah. 

Kode data: 09/L-15/DS/pq 

Les quettes-pla sont passées, on se baisse pour ramasser 

Larik ini diambil dari lirik lagu rap yang berjudul piquée. Dalam larik ini 

terdapat bahasa verlan yaitu quettes-pla. Kata quettes-pla berasal dari kata 

plaquettes yang bermakna piring. Plaquettes merupakan kata dengan dua 

silaba, dengan proses verlanisasi sebagai berikut: 

Plaquettes → pla quettes → quettes pla → quettes-pla 

Setelah melihat proses verlanisasi di atas, didapatkan bahwa silaba pertama 

bertukar tempat dengan silaba ke dua. Oleh karna itu, terjadilah perubahan 

urutan silaba, dan juga unsur silaba yang ikut berubah. 
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Dari contoh-contoh yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa 

kosakata bahasa verlan yang ada di dalam lirik lagu pada album 2.7.0 ini cukup 

beragam. Selain itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

bahwa verlan merupakan variasi bahasa slang Prancis yang banyak digunakan 

oleh kalangan muda dan sering digunakan pula pada lagu rap Prancis yang 

merupakan genre yang juga disukai oleh kalangan muda. Maka peneliti tertarik 

meneliti bentuk bahasa verlan yang terdapat dalam lirik lagu rap Prancis Kaaris 

pada album 2.7.0, dan karena siswa SMA merupakan bagian dari kalangan 

muda yang juga merupakan pemakai bahasa slang maka penelitian ini 

diimplikasikan pada pembelajaran bahasa Prancis di SMA. Hal ini ditujukan 

agar siswa SMA yang mempelajari bahasa Prancis juga mengetahui berbagai 

bahasa gaul yang digunakan kalangan muda Prancis khususnya bahasa verlan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan berikut. 

1. Bagaimana bentuk kosakata bahasa verlan yang digunakan dalam lagu rap 

Prancis Kaaris yang terdapat pada album 2.7.0? 

2. Bagaimana implikasi penelitian bahasa verlan dalam lirik lagu rap Prancis 

Kaaris pada album 2.7.0 dalam pembelajaran bahasa Prancis di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk kosakata bahasa verlan yang digunakan dalam 

lagu rap Prancis Kaaris yang terdapat pada album 2.7.0. 

2. Mendeskripsikan implikasi penelitian bahasa verlan dalam lirik lagu rap 

Prancis Kaaris pada album 2.7.0 terhadap pembelajaran bahasa Prancis di 

SMA. 
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1.4 Ruang Lingkup 

1. Objek penelitian berupa 5 buah lirik lagu dengan judul Goulag, Piquée, 

Tout est prêt, Guedro, dan Bope yang terdapat dalam album 2.7.0 Kaaris. 

2. Penelitian difokuskan untuk meneliti bentuk bahasa verlan yang muncul 

dalam lirik lagu tersebut. 

3. Makna bahasa tidak diteliti secara spesifik karena dilihat dari 

pengertiannya, bahasa verlan merupakan bahasa kode yang dibentuk 

dengan cara membalikan suku kata, sehingga bentuknya berubah. Le verlan 

est procédé de codage lexical par inversion de syllabes, insertion de 

syllabes postiches, suffixation, infixation systématique; type particulier 

d’argot qui en résult (le trésor de la langue français informatisé dalam 

Sekaninová, 2012:12) ‘verlan adalah proses pengkodean leksikal dengan 

penginversian suku kata, penyisipan suku kata bantuan, sufiksasi, infiksasi 

sistematis; dan menghasilkan jenis bahasa slang yang unik’. Dilihat dari 

pengertian tersebut tidak disebutkan mengenai perubahan makna, maka 

dari itu penelitian ini tidak mengkaji makna. 

4. Hasil penelitian ini diimplikasikan pada pembelajaran bahasa Prancis di 

SMA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi: 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

penelitian linguistik, khususnya dalam bidang sosiolinguistik yaitu tentang 

bahasa verlan yang ada di dalam lagu rap Prancis Kaaris pada album 2.7.0. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peneliti dalam 

menulis, menganalisis dan menambah wawasan tentang bahasa verlan. 
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b. Bagi Pemelajar Bahasa Prancis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami bahasa 

verlan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Prancis di SMA. 

c. Bagi Pengajar Bahasa Prancis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mata pelajaran 

bahasa dan sastra Prancis di SMA. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti di masa 

mendatang untuk mengkaji penelitian yang sama dengan objek yang berbeda. 

  



 

 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahasa 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Bahasa adalah sistem bunyi 

yang arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi, 

berkomunikasi, bekerjasama dan mengidentifikasi diri. Bahasa berfungsi 

sebagai alat komunikasi antar manusia. 

Dalam bahasa Prancis, terdapat tiga kata yang memiliki arti bahasa yaitu 

langue, langgage, dan parole. Menurut de Saussure parole merupakan 

keseluruhan apa yang diucapkan manusia, dengan kata lain bahasa yang 

berwujud nyata seperti ujaran manusia. Sedangkan langage adalah gabungan 

parole dan kaidah bahasa, atau lebih jelasnya adalah bahasa secara umum. 

Yang terakhir adalah langue, langue adalah seperangkat kebiasaan yang 

didapat secara pasif dari masyarakat bahasa yang memungkinkan para penutur 

untuk saling memahami dan menciptakan unsur-unsur yang dipahami penutur 

dalam masyarakat. Secara singkatnya langue merupakan bahasa tertentu seperti 

bahasa Prancis, bahasa Indonesia, dan lainnya. 

Ilmu yang mempelajari bahasa disebut dengan linguistik. Menurut Saussure 

langue adalah “khazanah tanda”, objek linguistik yang konkret dan integral  

adalah tanda bahasa. 

 

 

 

 

 

 = = 

    Konsep 

Citra akustis 

 Signifié 

Signifiant 

Petanda 

Penanda 

 tanda 

bahasa 
= 
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Menurut de Saussure tanda memiliki dua muka yang tidak dapat dipisahkan. 

Saussure menyebutkan bahwa Konsep adalah signifié ‘yang ditandai/ petanda’, dan 

citra akustis adalah signifiant ‘yang menandai/ penanda’. Maksud dari bermuka dua 

adalah tanda tidak bisa hanya konsep saja atau citra akustis saja, tetapi harus 

keduanya. 

2.2 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik berasal dari kata ‘sosio’ dan ‘linguistik’. ‘sosio’ yang artinya 

sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah tentang manusia di dalam 

masyarakat, lembaga-lembaga di masyarakat, dan proses sosial yang ada di 

dalam masyarakat. Sedangkan, linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari 

bahasa dan unsur-unsur di dalamnya. La sociolinguistique est une discipline 

qui s’intéresse à l’étude de la structure et l’évolution du langage au sein du 

contexte social (Nadjiba, 2016: 4), ‘Sosiolinguistik adalah disiplin ilmu yang 

berkaitan pada studi tentang struktur dan evolusi bahasa dalam konteks sosial’. 

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner 

dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa 

dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan 

Agustina, 2004: 4). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah 

bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa di dalam masyarakat, artinya, 

sosiolinguistik membahas bahasa sebagai alat komunikasi di dalam 

masyarakat. 

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri dan membutuhkan orang lain. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai 

alat komunikasi, artinya tanpa adanya bahasa, seseorang tidak dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, sosiolinguistik merupakan ilmu 

penting yang perlu dipelajari. Sosiolinguistik menyajikan bagaimana peran 

bahasa di dalam masyarakat sosial. 
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2.3 Variasi Bahasa 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

makhluk sosial lain. Melalui proses interaksi manusia tersebut, variasi bahasa 

tercipta. Ada dua pandangan mengapa variasi bahasa ini dapat terjadi. Pertama, 

variasi bahasa terjadi karena keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. 

Kedua, variasi atau ragam bahasa ini sudah ada untuk memenuhi fungsi sebagai 

alat komunikasi dalam setiap kegiatan masyarakat yang beragam (Chaer dan 

Agustina, 2010: 62). Sedangkan, Soeparno (2002: 71) dalam Maulana (2020: 

14) menerangkan bahwa variasi bahasa adalah wujud  keanekaragaman bahasa 

yang disebabkan suatu faktor tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan variasi bahasa dapat terjadi karena adanya keragaman sosial dan 

fungsinya di dalam masyarakat, seperti perbedaan usia, status, budaya, dan 

perbedaan lainnya. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan 

penggunaannya (Chaer dan Agustina, 2010: 62). 

2.3.1 Variasi bahasa dari segi penutur 

Variasi bahasa dari segi penutur merupakan variasi bahasa yang lebih 

menunjuk kepada siapa pengguna bahasa tersebut, dimana tempat  tinggalnya, 

bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa jenis kelaminnya 

dan kapan bahasa tersebut digunakan (Chaer dan Agustina, 2010: 62). 

2.3.1.1 Idiolek 

Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang pasti 

memiliki idiolek atau variasi bahasa masing-masing. Variasi idiolek biasanya 

berupa warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat dan lainnya. 

Tetapi, yang paling dominan biasanya adalah warna suara. Ketika kita akrab 

dengan seseorang, kita akan mengenali suara orang tersebut bahkan tanpa 

melihat orangnya.  
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2.3.1.2 Dialek 

Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif 

dalam suatu tempat, wilayah, atau area tertentu (dialek areal, dialek regional, 

dialek geografi). Contohnya yaitu, dialek O pada bahasa Lampung. 

2.3.1.3 Kronolek 

Kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh 

sekelompok penutur pada masa tertentu. Contohnya adalah bahasa Indonesia 

pada tahun lima puluhan, dan bahasa Indonesia pada masa ini. Tentunya dua 

kronolek tersebut akan berbeda, karena ciri bahasa salah satunya adalah 

dinamis atau berubah-ubah sesuai zaman. 

2.3.1.4 Sosiolek 

Sosiolek adalah variasi bahasa mengenai status, golongan, dan kelas sosial 

penuturnya. Contohnya adalah perbedaan usia, bahasa yang dgunakan oleh 

para remaja pasti berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa, 

remaja biasa menggunakan bahasa yang santai, singkat dan tren pada masanya, 

sedangkan orang dewasa tidak. Macam-macam sosiolek yaitu akrolek, basilek, 

vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. 

2.3.2 Variasi bahasa dari segi penggunaannya 

Variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya atau 

fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register (Nababan, 1984 dalam 

Chaer dan Agustina, 2010:68). Variasi bahasa menurut penggunaannya dibagi 

menjadi empat yaitu, berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat 

keformalan, dan sarana penggunaan. Pertama, variasi bahasa berdasarkan 

bidang penggunaan maksudnya adalah dalam keperluan atau bidang apa bahasa 

ini digunakan, contohnya untuk bidang kedokteran, militer, pertanian, dan 

lainnya. kedua, variasi berdasarkan gaya atau tingkat keformalan dibagi 

menjadi lima macam gaya (Martin Joos, 1967 dalam Chaer dan Agustina, 

2010:70) yaitu: gaya atau ragam beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), 

gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya 
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atau ragam akrab (intimate). Variasi bahasa dari segi sarana penggunaan dapat 

diketahui dari sarana yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis.  

Adanya ragam bahasa lisan dan tulis ini dikarenakan bahasa lisan dan tulis 

memiliki wujud struktur yang berbeda. 

 

2.4 Bahasa Slang 

Slang adalah bahasa khusus dan rahasia yang digunakan oleh suatu kelompok 

tertentu agar pembicaraannya tidak diketahui kelompok lain. Karena bahasa 

slang yang digunakan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok 

itu, kosakata yang digunakan sering berubah-ubah. Bahasa slang disebut juga 

bahasa prokem, hal ini dikarenakan bahasa slang selalu berubah-ubah, bersifat 

temporal, dan biasanya digunakan oleh kelompok muda (Chaer dan Agustina, 

2010: 67). Selain biasa disebut prokem, bahasa slang juga sering disebut bahasa 

sandi karena bahasa slang bersifat khusus dan rahasia, biasa digunakan untuk 

menunjukan jati diri suatu kelompok, menunjukan perbedaan dengan 

kelompok lain, dan mengakrabkan diri dengan anggota di kelompoknya. Di 

Indonesia, bahasa slang kerap digunakan anak muda sebagai bahasa kode yang 

hanya dimengerti oleh kalangannya saja. Contohnya seperti di sekolah, anak-

anak di sekolah biasa membuat bahasa kode agar para guru tidak mengetahui 

pembicaraan mereka. 

Pada saat ini bahasa slang telah meluas penggunaannya di masyarakat umum. 

Ini terjadi karena anggota kelompok yang menggunakan bahasa slang 

berkomunikasi dengan masyarakat umum, dan lambat laun bahasa ini pun 

menyebar lebih luas. Selain di Indonesia, bahasa slang juga digunakan di 

negara lain seperti di Prancis. Variasi bahasa Prancis terbagi menjadi 3, yaitu 

l’argot, le verlan, dan les gros mots (Certa, 2001: 8-10 dalam Andika, 2016: 

15). 

2.4.1 L’argot 

L’argot est une langue familière et originale inventée par un milieu fermé et 

dont de nombreux mots passent dans la langue commune (Certa, 2001: 8 dalam 
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Andika, 2016: 15), ‘Argot adalah bahasa akrab (informal) dan unik yang 

diciptakan oleh kalangan tertutup atau khusus, di mana banyak dari kata 

tersebut yang diserap menjadi bahasa umum’. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Chaer dan Agustina (2010: 68) yang berpendapat bahwa argot adalah variasi 

sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat 

rahasia. Jadi dapat disimpulkan bahwa argot adalah bahasa khusus yang 

digunakan oleh suatu kelompok agar pembicaraan mereka bersifat rahasia. 

Di Prancis, bahasa argot pertama kali muncul pada abad ke-15. Pada abad itu, 

argot pertama kali dipakai oleh para penjahat Prancis sebagai kode rahasia agar 

pembicaraan mereka tidak diketahui oleh orang lain, ini dibuktikan dengan 

banyaknya kosakata bahasa argot pada saat itu yang berartikan narkoba, uang, 

dan polisi. Untuk menyebutkan ‘uang’ dalam bahasa argot kerap menggunakan 

kosakata makanan. Gagner son pain, gagner son beefsteak, jika diartikan 

secara harfiah pain dan beefsteak bermakna roti dan stik daging, tetapi dalam 

kasus bahasa argot ini berarti argent atau uang. Selain itu, bahasa argot juga 

bisa menggunakan kosakata lain, seperti le maquereau (ikan makarel) berarti 

germo dalam bahasa argot, dan banyak nama ikan lain yang digunakan dalam 

arti yang sama seperti barbeau, hareng, brochet, poiscaille. Contoh lainnya 

yaitu, karena adanya kata le fourbe (penipu) yang disamakan dengan kata kerja 

fourbir (menggosok),  fourbir jadi memiliki arti mencuri dalam bahasa argot. 

maka semua kata yang memiliki arti sama seperti fourbir diartikan sebagai 

pencuri. 

Contoh kosakata bahasa argot lainnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Contoh Kosakata bahasa argot 

L’argot Le français 

Hosto L’hospital 

Keuf Policier 

Placo Placard 

Fumer Fumer 
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2.4.2 Les gros mots 

Les gros mots atau les mots grossiers atau bahasa kasar dalam bahasa Indonesia 

adalah salah satu bentuk slang Prancis yang berupa makian, umpatan, atau 

bahasa vulgar. Les gros mots berasal dari kata les mots grossier, bahasa ini 

berfungsi untuk menyampaikan perasaan emosi, marah, maupun kecewa 

kepada orang lain, diri sendiri atau pada benda.  

les gros mots sont une categorie de mots appeles <<gros>>, dont on parle peu 

mais qu’on utilise souvent, qu’on aime bien d’ailleurs, car ils nous permettent 

de flirter avec les interdits (Certa, 2001: 8 dalam Andika , 2016: 22) 

maksudnya adalah les gros mots merupakan sebuah kategori kata yang 

dikatakan “kasar” yang tidak terlalu umum dibicarakan namun sering kita 

gunakan dan pemakaiannya sangat disukai, karena kategori kata ini 

memungkinkan kita berdekatan dengan hal-hal terlarang. Les gros mots 

mengacu pada kata-kata kasar seperti cacian, umpatan, makian, kata-kata 

vulgar, porno, cabul, dan sebagainya. Tidak hanya pria, wanita pun kini banyak 

yang merupakan penutur les gros mots. Mereka menggunakannya seakan kata-

kata kasar ini adalah hal yang biasa dan tidak tabu. 

Les gros mots atau kata makian terbagi  tiga, yaitu agama (la religion), jenis 

kelamin (le sexe), dan kotoran (la défécation) (Certa , 2001: 22 dalam Andika, 

2016: 23). Makian agama (la religion) sering terjadi karena rasa tidak suka dan 

tidak percaya pada agama tertentu, contohnya adalah kata makian dengan nama 

Tuhan atau rumah ibadah. Makian dengan jenis kelamin (le sexe) mengacu 

pada penggunaan kata-kata vulgar, porno, hingga cabul. Contohnya adalah kata 

salope yang berarti pelacur, digunakan untuk memaki wanita, dan kata 

connasse yang berarti bajingan digunakan untuk memaki pria. Kemudian 

makian yang menggunakan kata-kata kotoran (la défécation) yaitu cul atau 

bokong, chier atau tahi, dua kata ini termasuk dalam makian yang kasar, 

terutama ketika diucapkan dengan intonasi yang tinggi. Jika diucapkan sesuai 

dengan konteks perbincangan dan diucapkan dengan intonasi rendah, kata-kata 

kasar yang diucapkan bisa menjadi sebuah kata biasa, bukan kata makian. 
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Selain itu, kata-kata kasar juga bisa menjadi ekspresi keakraban jika diucapkan 

dalam konteks becanda dengan teman. Jadi sebenarnya, tidak semua kata kasar 

atau kata makian bersifat negatif, tergantung bagaimana seseorang 

mengucapkannya dan menempatkannya. 

Selain argot dan les gros mots, variasi slang Prancis lainnya yaitu le verlan. Le 

verlan berasal dari bahasa Prancis l’envers yang berarti terbalik, kemudian 

mengalami inversi menjadi le verlan. Le verlan merupakan salah satu variasi 

bahasa slang Prancis yang bermain-main dengan kata dengan cara memisahkan 

setiap suku kata, membolak-balik suku kata tersebut, dan membentuk suku kata 

itu kembali menjadi sebuah kata baru. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

dalam subab di bawah ini: 

 

2.5 Le Verlan 

Le verlan atau dalam bahasa Indonesia disebut bahasa terbalik adalah bentuk 

slang Prancis yang berfokus pada permainan kata. Proses pembentukan bahasa 

verlan disebut verlanisasi, proses verlanisasi diawali dengan memisahkan 

setiap suku kata, membolak-baliknya, kemudian membentuknya kembali 

menjadi sebuah kata baru. Le verlan est un langage codé où, pour simplifier un 

peu, les syllabes des mots sont inversées (Nieser: 2007) ‘verlan adalah bahasa 

berkode di mana untuk sedikit menyederhanakannya, suku kata dari kata-

katanya dibalik’. Pendapat lain mengatakan L'inversion des syllabes n'est 

qu'une de ses formes de codage (la suffixation ou l'infixation systématique, 

l'insertion de syllabes postiches en sont d'autres) (Bachmann, Basier, 

1984:171) ‘pembalikan suku kata hanyalah salah satu bentuk pengkodeannya 

(yang lainnya yaitu sufiksasi dan infiksasi sistematis, serta penyisipan suku 

kata palsu). Le verlan est procédé de codage lexical par inversion de syllabes, 

insertion de syllabes postiches, suffixation, infixation systématique; type 

particulier d’argot qui en résult (le trésor de la langue français informatisé 

dalam Sekaninová, 2012:12) ‘verlan adalah proses pengkodean leksikal dengan 

penginversian suku kata, penyisipan suku kata bantuan, sufiksasi, infiksasi 

sistematis; dan menghasilkan jenis bahasa slang yang unik’. Kata verlan 
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merupakan kata yang mengalami verlanisasi dari kata l’envers yang artinya 

terbalik, dengan proses sebagai berikut: 

L’envers [lᾶvεʁ] → [lᾶ.vεʁ] → [vεʁ.lᾶ] → [vεʁlᾶ] → [vεʁlᾶ] Verlan  

Verlan pertama kali digunakan pada akhir abad ke-16 oleh para imigran dan 

pekerja sebagai bahasa samaran. Kosakata verlan yang pertama pada saat itu 

yaitu Bonbour. Bonbour merupakan inversi atau kata terbalik dari kata asal 

Bourbon yang berarti minuman beralkohol bourbon. Kemudian pada abad 17, 

ungkapan un sans-souci juga mengalami verlanisasi menjadi un sans-six sous. 

Seiring dengan perkembangan zaman, verlan telah banyak digunakan dalam 

dunia seni, terutama film dan musik. Dengan digunakannya verlan di dalam 

film dan musik, menyebabkan bahasa ini menjadi sangat terkenal di kalangan 

anak muda Prancis.  

Verlanisasi merupakan proses pembalikan susunan fonem atau huruf dalam 

kata, pembalikan susunan silaba dalam kata, atau kata dalam frasa (Saefullah, 

2009: 3). Proses pembentukan verlan atau verlanisasi tidak hanya mengubah 

susunan fonemnya saja, tetapi perubahannya dapat juga disesuaikan dengan 

bunyi pengucapannya (Goudailler, 2001:24 dalam Andree, 2020:11). Sebagai 

contoh yaitu vas-y, frasa ini dibaca [vazi] dan ternyata bentuk verlan dari frasa 

ini adalah ziva. Maka proses verlanisasi yang terjadi pada frasa ini didasarkan 

pada fonetiknya yaitu [vazi], dengan proses verlanisasi sebagai berikut: 

Vas-y [vazi] → [va.zi] → [zi.va] → [ziva] ziva 

Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa verlanisasi merupakan 

proses pembentukan verlan yang dilakukan dengan cara membalikan susunan 

fonem, huruf, dan silaba dalam kata, dan kata dalam frasa serta 

perubahanannya dapat juga disesuaikan dengan bunyi pengucapannya. 

2.5.1 Proses pembentukan verlan (verlanisasi) 

Proses verlanisasi terbagi menjadi tiga cara berdasarkan perubahan pada urutan 

silaba (Calvet, 1994 dalam Andree, 2020), antara lain: 
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2.5.1.1 Satu Silaba 

Proses pembentukan verlan atau verlanisasi dengan satu silaba caranya adalah 

dengan membalikkan huruf satu persatu, membalik urutan fonem, atau 

menambahkan akhiran ‘eu’ atau lainnya untuk menjadikan kata satu silaba 

menjadi dua silaba untuk membantu proses inversi. Terdapat dua jenis verlan 

dengan satu silaba, yaitu berdasarkan silaba terbuka (CV) dan silaba tertutup 

(CVC). 

a. Monosilaba terbuka (CV) 

Jika sebuah kata memiliki satu silaba terbuka, maka proses verlanisasinya 

hanya dengan membalikkan urutan fonem. Contohnya pada kata-kata di bawah 

ini: 

Fou → f ou → ou f → ouf 

Ça   → ç a → a ç → aç 

Chaud [ꭍo] → [ꭍ.o] → [oꭍ] auch 

b. Monosilaba tertutup (CVC) 

Monosilaba tertutup adalah kata yang memiliki satu suku kata atau silaba 

dan diakhiri dengan konsonan (C).  

Flic [flik] → [flikœ] → [fli.kœ] → [kœ.fli] → 

→ [kœf] keuf 

Pada bahasa Prancis, huruf e di akhir kata tidak dibunyikan (e muet) maka dari 

itu kata yang berakhiran huruf e termasuk silaba tertutup. Kata dengan 

monosilaba tertutup harus diubah terlebih dahulu menjadi disilaba (CVCV) 

sebelum melalui proses verlanisasi. 

Femme [fam] → [famœ] → [fa.mœ]→  [mœ.fa] → 

→  [mœfa] meufa → meuf  
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2.5.1.2 Dua Silaba 

Proses pembentukan verlan atau verlanisasi dengan dua silaba dengan pola 

CVCV adalah yang paling mudah dilakukan, caranya adalah dengan 

membalikkan silaba awal (S1) dan silaba akhir (S2). Contoh verlan dengan dua 

silaba sebagai berikut: 

Bourbon → bour bon → bon bour → bonbour 

Pourri → pou rri → rri pou → ripou 

Bizarre [bizaR] → [bi.zaR] → [zaR.bi] → [zaRbi] zarbi 

Merci → mer ci → ci mer → cimer 

Méchant → mé chant → chan mé → chanmé 

2.5.1.3 Tiga Silaba 

Proses pembentukan verlan atau verlanisasi dengan tiga silaba terbagi menjadi 

beberapa proses transformasi, yaitu: 

a. Rejet de l’initiale en finale / Pemindahan silaba pertama ke posisi silaba 

paling akhir (S1 S2 S3 > S2 S3 S1) 

Contoh: 

Travailler → tra va iller → va iller tra → va ille tra → 

→ vailletra 

b. Inversion totale des syllabes / Inversi total seluruh silaba (S1 S2 S3 > S3 

S2 S1) 

Contoh: 

Calibre → ca li bre → bre li ca → brelica 

c. Déplacement simple de la finale / Pemindahan silaba terakhir ke posisi 

silaba pertama (S1 S2 S3 > S3 S1 S2) 

Contoh: 

Enculé → en cu lé → lé en cu → lé an cu → léancu 

Bachman dan Basier (2018: 175) mengatakan bahwa kosakata yang terdiri dari 

tiga silaba jarang mengalami verlanisasi. Biasanya kata yang terdiri dari tiga 
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silaba diubah menjadi dua silaba terlebih dahulu. Contohnya kata porte-

monnaie disingkat menjadi portne, setelah itu mengalami verlanisasi menjadi 

népor. Seperti yang dikatakannya “on ne transforme que rarement les mots en 

trois syllabes: on les réduit à des dissyllabes. Ainsi, «porte-monnaie» est 

abrégé en «portne», et ensuite verlanisé en «népor»”. 

2.5.2 Transformasi pra-verlanisasi dan pasca-verlanisasi 

Untuk membuat bahasa verlan terdapat transformasi lain yang terjadi selain 

verlanisasi. Transformasi ini dapat terjadi sebelum proses verlanisasi ataupun 

setelah proses verlanisasi. 

2.5.2.1 Paragog 

Paragog adalah penambahan bunyi pada akhir kata yang dimaksudkan untuk 

memperindah bunyi atau memudahkan pelafalan (Kridalaksana, 2001 dalam 

Saefullah, 2009: 5). Paragog biasa terjadi pada monosilaba tertutup. Dalam 

bahasa Prancis, huruf e di akhir kata tidak berbunyi atau tidak dilafalkan, 

disebut juga e caduc atau e muet. Maka dari itu, sebelum proses verlanisasi 

(pra-verlanisasi), kata yang memiliki satu suku kata tertutup memerlukan 

paragog. Contohnya yaitu kata femme, yang telah dijabarkan sebelumnya.  

2.5.2.2 Aferesis  

Aferesis merupakan pemotongan bunyi atau kata awal sebuah ujaran 

(Kridalaksana, 2001 dalam Saefullah, 2009: 5). Afresis dapat terjadi pada pra-

verlanisasi dan pasca-verlanisasi. Contoh afresis pra-verlanisasi yaitu ricain 

yang berasal dari kata Américain. Kemudian contoh afresis pasca-verlanisasi 

yaitu ziczic yang berasal  dari kata musique. 

2.5.2.3 Apokope 

Apokope adalah pemotongan satu bunyi atau lebih dari ujung kata 

(Kridalaksana, 2001 dalam Saefullah, 2009: 5).  Pada hal ini, terjadi 

penghilangan bunyi vokal di akhir kata, contohnya e muet atau e tertutup. 

Contoh apokope pra-verlanisasi yaitu jeter menjadi jeteu kemudian mengalami 

apokope menjadi jet dan menjadi tej. Selanjutnya contoh apokope pasca-
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verlanisasi yaitu kata verlan dreupou yang berasal dari kata poudre, kata 

dreupou mengalami proses apokope menjadi dreup. 

2.5.2.4 Sinkope  

Jika apokope menghilangkan bunyi dari ujung kata, sinkope adalah 

penghilangan bunyi atau huruf dari tengah-tengah kata (Kridalaksana, 2001 

dalam Saefullah, 2009:5). Contohnya yaitu frasa comme ça,    

2.5.2.5 Reverlanisasi (double verlan) 

Double verlan adalah kata yang mengalami dua kali verlanisasi, tetapi tidak 

banyak kosakata verlan pada kasus ini. Contohnya adalah sebagai berikut: 

Femme menjadi meuf menjadi feumeu 

Arabe menjadi beur menjadi reube 

2.5.2.6 Verlanisasi Ganda 

Verlanisasi ganda dilakukan dengan cara merubah satu-persatu frasa yang ada 

menjadi frasa verlan. Contohnya yaitu lâche-moi (tinggalkan saya). 

Lâche → chela 

Moi → oim 

Jadi hasil verlanisasi dari frasa lâche-moi adalah chelaoim. 

2.6 Album 2.7.0 Kaaris 

 

Gambar 2.1. album 2.7.0 Kaaris 
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Album 2.7.0 merupakan album ke-6 yang dimiliki oleh Kaaris setelah album 

or noir 3. 2.7.0 resmi dirilis pada 4 September 2020 dengan jumlah 19 lagu 

rap, dan single pertama yang dirilis berjudul Goulag pada 3 Juli 2020. Menurut 

situs m.rap2france.com, pada minggu pertama album ini dirilis, lebih dari 

17.000 album terjual, dan setelah 3 bulan, album 2.7.0 telah mendapatkan 

sertifikasi emas.  

Penulis dari 19 lagu rap tersebut berbeda-beda, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 penulis/komposer album 2.7.0 

No. Judul Lagu Penulis /komposer 

1. Ultra Boumidjal X, Holomobb 

2. Mandalorian Kozbeatz 

3. Goulag Boumidjal X, Holomobb 

4. Sosa Trent 700, Marti4K 

5. NRV Boumidjal X, Holomobb 

6. Deux deux (feat. Bosh) Takeshi-San, Franglish 

7. Illimité Trent 700 

8. Piquée (feat. Dadju) Fux, Seysey, Dadju, Patry 

9. Moula moula Yaya Onthetrack 

10. Tout est prêt (feat. Sid les 3 

Éléments) 

Takeshi-San 

11. Guedro Noxious 

12. 1er cœur (feat. Gims) Gims, Ponko 

13. Bope Boumidjal X, Holomobb 

14. Valhalla Boumidjal X, Holomobb 
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15. Big Riska Nikito 

16. Lumière (feat. Imen ES) Abou Debeing, Young Bouba, Red 

17. Réussite Shurass Product 

18. Freestyle 2.7.0 Boumidjal Double X 

19. IRM Congo Bill, Flem, Tha Trickaz 

 

 

2.7 Penelitian Relevan  

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian mengenai bahasa verlan 

di Indonesia yang telah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Hikmayaty Saefullah, S.S (2009) dengan judul “Bahasa rahasia “verlan” 

satu kajian morfologi”. Penelitian ini menggunakan teori Calvet 1999, dan 

menganalisis data berupa tujuh buah lagu dari empat musisi rap dan hiphop 

Prancis yaitu, Zoxea, IAM, 113, dan McSolaar. Penelitian ini meneliti apakah 

proses morfologi yang terjadi dalam lirik lagu rap dan hiphop tersebut sesuai 

dengan aturan ‘standar’ verlanisasi.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Wete Polili (2012). Judul 

penelitiannya adalah “Fenomena Bahasa Terbalik Bahasa Prancis”. Penelitian 

ini menggunakan teori Ruymen 2005. Penelitian ini membahas tentang 

pengertian, sejarah, dan bentuk-bentuk verlan yang terdiri dari satu suku kata, 

dua suku kata, dan tiga suku kata. Data dalam penelitian ini didapat dari lagu, 

film, puisi, dan buku teks bahasa Prancis. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh E. Catherine (2020). Judul penelitian 

ini adalah “Verlan dalam lagu rap prancis group musik sexion d’assaut pada 

album l’école des point viaux”. Pada penelitian ini, peneliti meneliti bentuk 

kosakata verlan yang ada di dalam lagu rap prancis group musik sexion 

d’assaut pada album l’école des point viaux. Peneliti hanya meneliti kosakata 

verlan yang ada di dalam album tersebut termasuk dalam berapa silaba, apakah 

satu silaba, dua atau tiga, tanpa menjelaskan pembentukannya atau maknanya. 
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Yang membedakan penelitian relevan yang telah dijabarkan dengan penelitian 

ini yaitu penelitian ini meneliti bentuk verlan yang hadir dalam lirik lagu rap 

Prancis Kaaris pada album 2.7.0, meliputi cara pembentukannya, dan 

perubahan yang terjadi dari sebelum dan sesudah menjadi bahasa verlan, serta 

bagaimana implikasinya di dalam pembelajaran bahasa Prancis di SMA. 

Dalam tiga penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian tersebut tidak 

meneliti implikasinya di dunia pendidikan. Jadi, setelah mengetahui perbedaan 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan suatu pembaruan. 

  



 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Noor (2014: 34) penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat sekarang. Hasil dari penelitian deskriptif berupa 

kutipan-kutipan dari kumpulan data yang sifatnya menuturkan, memaparkan, 

memerikan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan, menurut 

Rohmadi (2011: 191) dalam Murtafi (2017: 8). 

Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk kata, frasa, 

klausa, kalimat-kalimat, dan wacana, begitu pula alam penelitian ini, data yang 

akan dihasilkan berupa kata atau frase. Dalam penelitian ini juga akan 

dideskripsikan bentuk, serta makna dari bahasa verlan yang terdapat dalam 

lagu rap Prancis Kaaris pada album 2.7.0. Penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa tahap yaitu, pengumpulan data, kemudian langsung menganalisis 

data tersebut dengan tujuan untuk menemukan kosakata atau frase, dan makna 

dari bahasa verlan yang terdapat dalam lagu rap Prancis Kaaris pada album  

2.7.0. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah kata yang mengalami verlanisasi atau dapat 

disebut kosakata bahasa verlan yang terdapat dalam lirik lagu rap Prancis 

Kaaris pada album 2.7.0.  

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu lirik lagu rap Prancis Kaaris 

pada album 2.7.0. Lirik lagu merupakan salah satu genre sastra karena menurut 
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KBBI, lirik merupakan karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan 

pribadi. Dikarekanakan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti, maka lirik 

lagu rap yang digunakan sebagai sumber data hanya sejumlah 5 lirik lagu rap. 

Judul lagu-lagu rap yang digunakan antara lain yaitu Goulag, Piquée, Tout est 

prêt, Guedro, dan Bope. 

 

 

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

simak, yaitu menyimak (membaca) secara teliti semua kata maupun frasa yang 

ada pada sumber data (lirik lagu). Kemudian, teknik yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data adalah teknik bebas libat cakap (SBLC). Dalam teknik 

SBLC ini, peneliti tidak berpartisipasi dan tidak terlibat langsung dalam 

menentukan kemunculan calon data, dengan kata lain peneliti hanya menjadi 

pengamat atau penyimak. Dalam penelitian ini, peneliti membaca dan 

menyimak dengan cermat sumber data, sampai ditemukan kosakata bahasa 

verlan, kemudian data tersebut dicatat. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengumpulan data penelitian ini: 

1. Membaca satu-persatu lirik lagu yang terdapat dalam album 2.7.0 karya 

Kaaris secara cermat dan berulang-ulang. 

2. Menggarisbawahi atau menandai semua kata ataupun frasa yang  

merupakan kosakata bahasa verlan. 

3. Mencatat semua kata dan frasa yang diyakini sebagai kosakata bahasa 

verlan. 

4. Menuliskan semua kata atau frasa yang termasuk bahasa verlan ke dalam 

tabel klasifikasi data. 

5. Memberi kode pada setiap data yang diperoleh. Berikut kode yang 

digunakan: 

01 : nomor urut data 

L- : urutan larik 
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SS : satu silaba 

DS : dua silaba 

TS  : tiga silaba 

glg : goulag 

pq : piquée 

tep : tout est prêt 

gdr : guedro 

bp : bope 

tabel 3.1. korpus data analisis bahasa verlan 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah 

metode agih. Menurut Sudaryanto (2015:16) metode agih adalah metode yang akar 

penentunya merupakan bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu 

sendiri. Teknik pada metode agih dibagi menjadi dua yaitu teknik dasar dan teknik 

lanjutan. Teknik dasar yang digunakan yaitu teknik bagi unsur langsung atau teknik 

BUL. Selain itu, teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik ubah ujud. Teknik 

ubah ujud adalah teknik yang mengubah wujud salah satu atau beberapa unsur 

satuan lingual yang bersangkutan. Dalam penelitian ini satuan lingual yang 

dimaksud adalah kosakata bahasa verlan yang didapat dari lirik lagu rap Prancis 

Kaaris pada album 2.7.0. 

 

Kode 

data 

Judul 

lagu 

 

Larik lagu 

Kosakata 

Verlan 

Pembentukan 

verlan 

SS DS TS 

       

       

       



26 
 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut. 

1. Setelah data terkumpul, data diurutkan sesuai urutan pada lirik lagu agar 

lebih terorganisir. 

2. Selanjutnya, data satu-persatu dianalisis mengguanakan teori proses 

pembentukan verlan berdasarkan perubahan pada urutan silaba menurut 

Calvet, dimulai dengan memisahkan tiap silaba pada kata. 

3. Setelah silaba dipisahkan, silaba-silaba tersebut dibentuk menjadi sebuah 

kata atau frasa bahasa Prancis. 

4. Selanjutnya, dianalisis perubahan bentuk yang terjadi pada data tersebut 

sebelum dan setelah terjadinya proses verlanisasi. 

5. Setelah menganalisis bentuk, selanjutnya adalah menentukan mana 

kompetensi dasar tingkat SMA yang relevan terhadap penelitian ini 

sehingga penelitian ini dapat diimplikasikan pada pembelajaran bahasa 

Prancis di SMA. 

 

3.4 Uji Keabsahan Data 

Untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dan dianalisis merupakan data 

yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan uji 

validitas dan reliabilitas. 

3.4.1 Validitas 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan yaitu validitas semantis atau 

validitas isi. Validitas semantis mampu mengukur tingkat kesensitifan suatu 

teknik terhadap makna-makna simbolik yang relevan dengan konteks tertentu 

dengan cara membaca berulang-ulang kemungkinan data yang termasuk dalam 

kriteria bahasa verlan. Menurut Zuchdi (1993: 75) dalam Maulana (2020: 31) 

validitas semantis adalah validitas yang di dalamnya terdapat sumber pesan, 

penerimaan pesan, atau konteks lain dari data yang dianalisis. 
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3.4.2 Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas intrarater. 

Reliabilitas digunakan untuk meyakinkan kembali bahwa hasil data yang telah 

dianalisis menunjukan hasil yang sama setelah melalui berbagai proses 

pengukuran. Reliabilitas data diperoleh dengan membaca berulang kali lirik 

lagu yang merupakan sumber data agar hasil data yang diperoleh konstan. 

Selain itu, peneliti melibatkan dosen pembimbing 1 dan 2, yaitu Dr. Sumarti, 

M.Hum dan Indah Nevira Trisna, S.Pd., M.Pd. untuk memberikan saran dan 

masukan terhadap penelitian ini. 

  



 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Bahasa verlan yang terkandung dalam lirik lagu rap Prancis pada album 2.7.0 

milik Kaaris terbagi menjadi tiga bentuk berdasarkan perubahan pada urutan 

silaba yaitu satu silaba, dua silaba dan tiga silaba. Kecenderungan data yang 

didapat lebih banyak pada bnetuk satu silaba dan dua silaba, hal ini terjadi 

karena kata dengan tiga silaba jarang mengalami verlanisasi. Selain itu, setiap 

data yang diperoleh juga memiliki keunikan tersendiri dalam proses verlanisasi 

atau proses pembentukan verlan, mulai dari penambahan bunyi di akhir kata 

sebelum proses verlanisasi, sampai pemotongan bunyi pada akhir kata setelah 

proses verlanisasi. 

2. Implikasi analisis bentuk bahasa verlan dalam lirik lagu rap Prancis Kaaris 

pada album 2.7.0 pada pembelajaran bahasa Prancis di SMA dapat diterapkan 

pada KD 3.8 Mencontohkan  lirik lagu  (parole d’une chanson) berbahasa 

Prancis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan, dan KD 4.8 Menggambarkan  lirik lagu  (parole d’une chanson) 

bahasa Prancis. Dipilihnya KD 3.8 dan 4.8 ini dikarenakan hasil penelitian 

yang merupakan kosakata bahasa verlan banyak ditemukan dalam lagu rap, 

lagu rap merupakan salah satu genre musik yang digemari remaja Prancis, 

maka dari itu KD 3.8 dan 4.8 parole d’une chanson sangat relevan dengan hasil 

penelitian ini. Diimplikasikannya hasil penelitian ini dalam pembelajaran 

bahasa Prancis di SMA khususnya pada KD 3.8 dan 4.8 diharapkan dapat 

membantu memberikan tambahan kosakata bahasa Prancis pada siswa SMA 
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khususnya kosakata bahasa gaul Prancis atau dalam kasus ini adalah bahasa 

terbalik (verlan). 

 

5.2 Saran 

Analisis bentuk dan makna bahasa verlan dalam lirik lagu rap Prancis pada 

album 2.7.0 Kaaris hanya merupakan salah satu dari banyaknya analasis 

tentang bahasa verlan yang ada. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan 

bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, karena penulis 

menyadari akan adanya keterbatasan penulis untuk menjangkau semua 

permasalahan yang muncul. Untuk itu, penulis memiliki saran-saran: 

1. Bagi peneliti 

Dalam proses penelitian, peneliti disarankan untuk lebih memahami 

istilah-istilah dalam bahasa argot Prancis, agar proses menganalisis dapat 

lebih efisien dan membuahkan hasil yang memuaskan. 

2. Bagi pembelajar bahasa Prancis/ siswa SMA 

Diharapkan pembelajar bahasa Prancis atau siswa dapat lebih semangat 

mempelajari kosakata bahasa Prancis khususnya bahasa verlan yang 

merupakan salah satu bahasa gaul anak muda Prancis. 

3. Bagi pengajar Bahasa Prancis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengajar bahasa Prancis 

khususnya pada sekolah menengah atas dalam proses pembelajaran lirik 

lagu atau parole d’une chanson. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya untuk memahami bagaimana bentuk bahasa verlan 

yang terkandung dalam lirik lagu rap. Selain itu, hendaknya peneliti 

selanjutnya meneliti lebih mendalam mengenai bahasa verlan dan ragam 
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gaul lainnya khususnya pada sumber data lainnya seperti film, novel, atau 

lainnya. 
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