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ABSTRAK  

ANALISIS PREPOSISI PADA KARANGAN SEDERHANA SISWA KELAS 

IV SD NEGERI PENGKOK 4 KECAMATAN KEDAWUNG, KABUPATEN 

SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

Lilik Purwasih, A30090133, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 

dan Daerah, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan  preposisi yang ada 

dalam karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan 

Kedawung, kabupaten Sragen (2) menggali preposisi yang paling dominan dalam 

karangan sedrhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, 

kabupaten Sragen. 

 Objek penelitian ini adalah karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri 

Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen yang berupa preposisi. Data 

dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari semua kalimat yang 

mengandung preposisi yang ada pada karangan sederhana siswa SD kelas IV. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, 

mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematik sehingga lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode simak yaitu untuk menyimak karangan sederhana siswa 

kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen, 

selanjutnya metode simak ini diikuti teknik catat. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik catat yaitu mencatat  hal-hal yang relevan dan yang dianggap 

penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian dari penggunaan bahasa yang 

digunakan secara tertulis. 

 Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, preposisi pada 

karangan sedrhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, 

kabupaten Sragen sangat bervariasi, diantaranya adalah preposisi tempat berada, 

preposisi tempat tujuan, preposisi asal waktu, preposisi waktu tertentu, preposisi 

pelaku, preposisi alat, preposisi pembatas. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan 

bentuk preposisi sebanyak 73 data. Preposisi tempat berada  sebanyak 35 data  

(dari data preposisi di sebanyak 22 data, preposisi pada sebanyak 10 data, 

preposisi  dalam sebanyak 1 data, preposisi antara sebanyak 2 data), preposisi 

tempat tujuan sebanyak 22 data, preposisi asal waktu  sebanyak 3 data, preposisi 

waktu tertentu sebanyak 5 data, preposisi pelaku 1 data, preposisi alat sebanyak 5 

data (dari data preposisi dengan sebanyak 4 data, dan preposisi berkat 1 data), 

preposisi pembatas sebanyak 1 data. Karangan sedrhana siswa kelas IV SD Negeri 

Pengkok 4 di temukan preposisi yang sering kali muncul adalah preposisi tempat 

berada yang menyatakan preposisi di  sebanyak 22 data dan preposisi tempat 

tujuan yang menyatakan preposisi ke sebanyak 22 data sehingga demikian dapat 

dikatakan preposisi yang pailing dominan dalam karangan sederhana siswa kelas 

IV SD Negeri Pengkok 4 adalah preposisi tempat berada dan preposisi tempat 

tujuan. Hal ini dikarenakan preposisi tempat berada di dan preposisi tempat tujuan 

ke  lebih mudah dipahami oleh siswa, selain itu preposisi tempat berada di dan 
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preposisi tempat tujuan ke yang paling sederhana karena hanya terdiri satu kata 

dalam pembentukan sebuah kalimat. Oleh karena itu preposisi yang sering kali 

muncul adalah preposisi tempat berada di dan preposisi tempat tujuan ke. 
 

Kata Kunci: analisis, preposisi, karangan sedrhana 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan secara lisan 

yang disebut bahasa lisan maupun secara tertulis yang disebut bahasa tulis. 

Bahasa juga bisa disebut suatu sistem lambang berupa  bunyi, bersifat arbriter, 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri.  

Abdul Chaer (2011: 2) berpendapat bahwa bahasa juga mempunyai 

fungsi yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk bekerja sama atau 

berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermayarakat. Untuk 

berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara lain, misalnya isyarat, 

lambang-lambang, gambar atau kode-kode tertentu lainnya. Tetapi dengan 

bahasa komunikasi dapat berlangsung lebih baik dan lebih sempurna.   

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan, perasaan, 

dan berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, serta 

menemukan dan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada 

pada dirinya. Bahasa merupakan hal penting yang perlu dipelajari karena 

bahasa mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. 

Menulis merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisi 

gagasan. Banyak yang melakukan secara spontan, tetapi juga ada yang 

berkali-kali mengadakan koreksi dan penulisan kembali (Jakob Sumardjo, 

2007: 75).  Mengarang adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan yang 

disampaikan melalui bahasa tulis dengan tujuan untuk dapat dipahami 

pembaca, mengarang merupakan kegiatan merangkai kata-kata yang disusun 

berdasarkan tema yang sudah ditentukan dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. 

Arti pentingnya preposisi dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui berbagai macam bentuk preposisi (kata depan) dalam 
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pembelajaran Bahasa Indonesia  pada materi menulis karangan sederhana 

siswa kelas IV SD Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen. Di 

harapkan dengan diterapkan pembelajaran menulis dalam  karangan 

sederhana secara langsung dapat menarik antusias siswa baik dari sikap 

maupun keaktifan sehingga dengan demikian hasil belajar tercapai secara 

optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan masalah yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk 

dan strategi penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif adalah biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk 

menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra. Penelitian 

kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk menungkapkan rahasia 

tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, 

mempergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat 

dipertanggungjawaban, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau 

serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat 

sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang 

kehidupan tertentu pada obyeknya Hadani Nawawi (dalam Kasiram, 2010: 

175-176).  

Data penelitian ini adalah semua kalimat yang mengandung preposisi 

pada karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan 

Kedawung, kabupaten Sragen. Sumber data pada penelitian ini dapat diperoleh 

dari karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan 

Kedawung, kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak adalah metode 

simak adalah metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. 

Sedangkan teknik catat adalah Teknik catat adalah penyediaan terhadap data 

dan dilanjutkan dengan klasifikasi data dengan alat tulis tertentu (Sudaryanto, 

1993: 133 dan 135). Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk 
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mendeskripsikan bentuk preposisi yang ada pada karangan sederhana siswa 

kelas IV SD.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

“Analisis preposisi pada karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri 

Pengkok 4 tahun ajaran 2012/2013”. 

Penelitian ini mendiskripsikan bentuk preposisi pada karangan 

sederhana siswa  kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, 

kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian bentuk preposisi yang dapat 

dianalisis dalam karangan sederhana siswa adalah 7 macam preposisi 

diantaranya preposisi tempat berada, preposisi tempat tujuan, preposisi asal 

waktu, preposisi waktu tertentu, preposisi pelaku, preposisi alat, preposisi 

pembatas. Serta untuk menemukan preposisi yang paling dominan dalam 

karangan sederhana siswa kelas IV SD. Penelitian ini menemukan preposisi 

yang paling dominan dalam karangan sederhana siswa yaitu preposisi tempat 

berada dan preposisi tempat tujuan. Dapat dikatakan demikian karena peneliti 

menemukan jumlah data yang sama.  

1.  Analisis Preposisi Tempat Berada  

a. Preposisi di digunakan untuk menyatakan “tempat berada” diletakkan 

di sebelah kiri nomina yang menyatakan tempat sebenarnya. 

1) Rumah nenek terletak di pegunungan. (2) 

2) Setelah aku mau masuk, bapakku beli tiket di loket. (11) 

3) Setelah melihat di kebun binatang aku mampir di sondokoro. (12) 

Kalimat (2) menyatakan preposisi tempat berada. Dikatakan 

demikian karena kalimat tersebut mengandung preposisi “di” yang 

digunakan untuk menyatakan tempat berada. Dari kalimat (2) “Rumah 

nenek terletak di pegunungan” terdapat  kata “di” mewakili dari 

kesemua data preposisi di atas yang menyatakan tempat berada karena 

kata “di pegunungan” menunjukkan tempat dan memiliki satu 

preposisi yaitu preposisi “di”. Dalam kalimat tersebut tidak 
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menyatakan preposisi lainnya, karena hanya menyatakan preposisi  

“di” yang menyatakan preposisi tempat berada.  

b. Preposisi pada digunakan untuk menyatakan “tempat berada” 

diletakkan di sebelah kiri. 

1) Lebaran pada tahun lalu saya pergi ke rumah nenek. (1) 

2) Setelah puas bermain, pada esok harinya saya pulang kembali ke 

rumah. (7) 

3) Pada hari sabtu sesudah pulang sekolah aku sama teman-teman 

berkumpul di depan rumah aku. (33) 

Kalimat (1) menyatakan preposisi tempat berada. Dikatakatan 

demikian karena kalimat tersebut mengandung preposisi pada yang 

digunakan untuk menyatakan preposisi tempat berada. Dari kalimat 

(1) “Lebaran pada tahun lalu saya pergi ke rumah nenek”, terdapat 

kata pada yang mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan 

preposisi tempat berada karena kalimat “pada tahun lalu saya pergi 

ke rumah nenek”. Dalam kalimat tersebut mempunyai satu preposisi 

yaitu terdapat kata pada yang menunjukkan nama waktu (hari, 

tanggal, tahun, dan bulan).  Kalimat tersebut tidak  menyatakan 

preposisi lainnya, karena hanya menyatakan preposisi  pada yang 

menyatakan preposisi tempat berada.  

c. Preposisi  dalam digunakan untuk menyatakan “tempat berada”  

1) Dalam waktu tiga jam kurang lebihnya aku merasa puas dan 

senang. (69) 

Kalimat (69) menyatakan preposisi tempat berada. 

Dikatakatan demikian karena kalimat tersebut mengandung 

preposisi dalam yang digunakan untuk menyatakan preposisi 

tempat berada. Dari kalimat (69) “Dalam waktu tiga jam kurang 

lebihnya aku merasa puas dan senang”, terdapat kata dalam yang 

mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan preposisi 

tempat berada karena kalimat “dalam waktu tiga jam”. Dalam 

kalimat tersebut mempunyai satu preposisi yaitu terdapat kata 
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dalam yang menunjukkan dalam satu jangka waktu.  Kalimat 

tersebut tidak  menyatakan preposisi lainnya, karena hanya 

menyatakan preposisi  dalam  yang menyatakan preposisi tempat 

berada.  

 

d. Preposisi antara digunakan untuk menyatakan tempat berada 

diletakkan di sebelah frase (gabungan kata) nomina yang menyatakan 

tempat. 

1) Lokasi Dayu Park terletak antara pedesaan dan sawah-sawah. (67) 

2) Terus saya menonton sepak bola di tv antara persija vs persita. 

(72) 

Kalimat (67), (72) menyatakan preposisi tempat berada. 

Dikatakatan demikian karena kalimat tersebut mengandung preposisi 

antara yang digunakan untuk menyatakan preposisi tempat berada. 

Dari kalimat (67 dan 72) “Lokasi Dayu Park terletak antara pedesaan 

dan sawah-sawah”, yang terdapat pada kata antara yang mewakili 

dari kesemua data  di atas yang menyatakan preposisi tempat berada 

karena kalimat “antara pedesaan dan sawah-sawah” merupakan 

kalimat gabungan kata. Dalam kalimat tersebut mempunyai satu 

preposisi yaitu preposisi antara yang menunjukkan gabungan kata 

yang menyatakan tempat.  Kalimat tersebut tidak  menyatakan 

preposisi lainnya, karena hanya menyatakan preposisi  antara.  

2. Preposisi Preposisi Tempat Tujuan 

Preposisi ke diletakkan di sebelah kiri nomina yang menyatakan 

tempat geografi. 

a. Setelah makan saya main ke kebun rambutan. (5) 

b. Setelah puas bermain, pada esok harinya saya pulang kembali ke 

rumah. (8) 

c. Aku bertamasya ke Bali. (15) 

Kalimat (15) menyatakan preposisi tempat tujuan. Dikatakatan 

demikian karena kalimat tersebut mengandung preposisi ke yang 
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digunakan untuk menyatakan preposisi tempat tujuan yang diletakkan di 

sebelah kiri nomina. Dari kalimat (15) “Aku bertamasya ke Bali”, terdapat 

kata ke yang mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan 

preposisi tempat tujuan. Dalam kalimat tersebut mempunyai satu preposisi 

yaitu kata ke yang menjadi predikatnya menyatakan gerak.  Kalimat 

tersebut tidak  menyatakan preposisi lainnya, karena hanya menyatakan 

preposisi  ke yang menyatakan preposisi tempat tujuan. 

3. Preposisi Asal Waktu 

Preposisi asal waktu dari digunakan dengan meletakkannya di 

sebelah kiri nomina yang menyatakn waktu diantaranya kalimat (6), (56), 

(60) 

Di kebun rambutan saya melihat orang bule yang baru datang dari 

kota Bali. (6) 

a. Karena dari kemarin sore sebelum berangkat ke Yogya belum makan. 

(56) 

b. Setelah dari  pagi ke Candi Prambanan saya akan melanjutkan liburan 

ke pantai Parangtritis. (60) 

Kalimat (56) menyatakan preposisi asal waktu. Dikatakatan 

demikian karena kalimat tersebut mengandung preposisi dari yang 

digunakan untuk menyatakan preposisi asal waktu. Dari kalimat (56) 

“Karena dari kemarin sore sebelum berangkat ke Yogya belum makan”, 

terdapat kata dari yang mewakili dari kesemua data  di atas yang 

menyatakan preposisi asal waktu. Preposisi asal waktu yang di tandai 

dengan preposisi dari yang merupakan penanda waktu.  Jika di lihat dari 

preposisi asal waktu adalah termasuk preposisi dari yang mempunyai satu 

preposisi yang menyatakan waktu. Kalimat tersebut tidak  menyatakan 

preposisi lainnya, karena hanya menyatakan preposisi  dari yang 

menyatakan preposisi asal waktu. 

4. Preposisi Waktu Tertentu 

a. Aku berangkat dari jam 09.00 pagi aku sampai di sana jam 12.00 

siang. (10) 
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b. Dari rumah jam 06.00 pagi sampai  Candi Prambanan jam 10.00 pagi. 

(54) 

c. Pulang dari Candi Prambanan jam 12.00 siang sampai pantai 

Parangtritis  jam 14.00 siang. (61) 

Kalimat (10) menyatakan preposisi waktu tertentu. Dikatakan 

demikian karena  kalimat tersebut menyatakan awal dan akhir suatu 

kejadian, peristiwa, atau tindakan. Dari kalimat (10) “Aku berangkat dari 

jam 09.00 pagi aku sampai di sana jam 12.00 siang”, terdapat kata dari 

dan sampai yang mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan 

preposisi asal waktu. Preposisi waktu tertentu yang di tandai dengan kata 

dari dan sampai yang merupakan penanda suatu kejadian, peristiwa, atau 

tindakan.  Kata dari dalam kalimat tersebut menyatakan waktu, 

seharusnya kata dari lebih tepat digunakan untuk  menunjukkan lokasi 

atau tempat.  Jika di lihat dari preposisi waktu tertentu adalah kalimat 

tersebut hanya mempunyai satu preposisi yang menyatakan awal dan akhir 

suatu kejadian. Kalimat tersebut tidak  menyatakan preposisi lainnya, 

karena hanya menyatakan preposisi  dari dan sampai yang menyatakan 

preposisi waktu tertentu.  

5. Preposisi Pelaku 

Preposisi yang menyatakan kata oleh yang digunakan dengan 

meletakkannya di sebelah kiri nomina yang menyatakan orang atau yang 

diorangkan. 

a. Setelah sampai rumah nenek saya langsung di suruh makan oleh nenek. 

(4) 

Kalimat (4) merupakan kalimat yang menyatakan preposisi 

pelaku. Dikatakan demikian karena kalimat tersebut menyatakan kata 

“oleh” yang diorangkan. Dari kalimat (10) “Setelah sampai rumah 

nenek saya langsung di suruh makan oleh nenek” terdapat kata oleh 

yang mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan preposisi 

asal waktu. Preposisi pelaku yang di tandai dengan kata oleh yang 

menyatakan orang atau diorangkan.  Jika di lihat dari preposisi pelaku 
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adalah kalimat tersebut hanya mempunyai satu preposisi yang 

menyatakan orang atau diorangkan. Kalimat tersebut tidak  menyatakan 

preposisi lainnya, karena hanya menyatakan preposisi  oleh yang 

menyatakan preposisi pelaku.  

6. Preposisi Alat 

a. Preposisi dengan  digunakan untuk menyatakan alat diletakkan di 

sebelah kiri nomina frase nominal yang menyatakan alat kerja.  

1) Saya pergi bersama kakak dan adik, dengan menggunakan mobil. 

(3) 

2) Karena dengan bulan ini aku bisa menimba ilmu untuk masa 

depanku. (36) 

3) Aku harap menunaikan sholat dan puasa ini dengan lancar. (38) 

Kalimat (3) merupakan kalimat yang menyatakan preposisi 

alat. Dikatakan demikian karena kalimat tersebut menyatakan kata 

dengan yang digunakan untuk menyatakan alat. Dari kalimat (3) 

“Saya pergi bersama kakak dan adik, dengan menggunakan mobil” 

terdapat kata dengan yang mewakili dari kesemua data  di atas yang 

menyatakan preposisi alat. Kalimat yang ditunjukkan “Dengan 

menggunakan mobil” merupakan preposisi alat yang di tandai oleh 

kata dengan yang menyatakan alat tersebut.  Jika di lihat dari preposisi 

alat adalah kalimat tersebut hanya mempunyai satu preposisi yang 

menyatakan alat. Kalimat tersebut tidak  menyatakan preposisi lainnya, 

karena hanya menyatakan preposisi  dengan yang menyatakan 

preposisi alat.  

b. Preposisi berkat digunakan untuk menyatakan alat diletakkan di 

sebelah kiri nomina atau frase nominal yang menyatakan alat abstrak 

(tidak berwujud benda). 1) Berkat doa nenek saya selamat sampai 

rumah. (9) 

Kalimat (9) merupakan kalimat yang menyatakan preposisi 

alat. Dikatakan demikian karena kalimat tersebut menyatakan kata 

berkat yang digunakan untuk menyatakan alat. Dari kalimat (9) 
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“Berkat doa nenek saya selamat sampai rumah” terdapat kata berkat 

yang mewakili dari kesemua data  di atas yang menyatakan preposisi 

alat. Kalimat yang ditunjukkan “Berkat doa nenek” merupakan 

preposisi alat yang di tandai oleh kata berkat yang menyatakan alat.  

Jika di lihat dari preposisi alat adalah kalimat tersebut hanya 

mempunyai satu preposisi yang menyatakan alat. Kalimat tersebut 

tidak  menyatakan preposisi lainnya, karena hanya menyatakan 

preposisi  berkat yang menyatakan preposisi alat.  

7. Preposisi Pembatas 

Untuk menyatakan batas tempat preposisi sampai atau hingga 

diletakkan di sebelah kiri nomina atau frase nomina yang menyatakan 

tempat.  

a) Setelah itu aku juga melewati sekolah olahraga sampai hingga 

dirumah saya cerita banyak temanku. (13) 

Kalimat (13) merupakan kalimat yang menyatakan preposisi 

pembatas. Dikatakan demikian karena kalimat tersebut menyatakan 

kata sampai hingga yang digunakan untuk menyatakan batas tempat. 

Dari kalimat (13) “Setelah itu aku juga melewati sekolah olahraga 

sampai hingga dirumah saya cerita banyak temanku” terdapat kata 

sampai hingga yang mewakili dari kesemua data  di atas yang 

menyatakan preposisi alat. Kalimat yang ditunjukkan “sampai hingga 

dirumah saya cerita banyak temanku” merupakan preposisi pembatas 

yang di tandai dengan kata sampai hingga yang menyatakan batas 

tempat.  Jika di lihat dari preposisi pembatas adalah kalimat tersebut 

hanya mempunyai satu preposisi yang menyatakan pembatas. Kalimat 

tersebut tidak  menyatakan preposisi lainnya, karena hanya 

menyatakan preposisi  sampai hingga yang menyatakan preposisi 

pembatas.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan analisis preposisi pada karangan sederhana siswa kelas IV SD 

Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen, dalam penelitian ini 

ditemukan bentuk preposisi yang dapat diklasifikasikan  melalui pengklasifikasian 

yang dibedakan menjadi 7 bagian diantaranya: 1) preposisi tempat berada, 2) 

preposisi tempat tujuan, 3) preposisi asal waktu, 4) preposisi waktu tertentu, 5) 

preposisi pelaku, 6) preposisi alat, 7) preposisi pembatas. 

 Penelitian ini juga ditemukan preposisi yang paling dominan dalam 

karangan sederhana siswa kelas IV SD diantaranya: preposisi tempat berada yang 

menyatakan preposisi di dan preposisi tempat tujuan yang menyatakan preposisi 

ke.  
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