
ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA KARANGAN NARASI 

SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Oleh: 

Rifqi Ashmahani 

A310140098 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 



i 

PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama : Rifqi Ashmahani 

NIM : A310140098 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA 

KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII SMP 

MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan 

adalah hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu atau dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti artikel publikasi yang saya buat ini plagiat, saya 

bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 

yang berlaku. 

Surakarta, 

Yang membuat 

pernyataan, 

Rifqi Ashmahani 

A310140098  



ii 

ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA KARANGAN NARASI 

SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG 

Diajukan Oleh: 

RIFQI ASHMAHANI 

A 310 140 098 

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan 

di hadapan tim penguji skripsi. 

Surakarta, 

(Dr. Yakub Nasucha, M.Hum.) 

NIP. 195705131984031001 



iii 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA KARANGAN NARASI 

SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG 

Oleh 

RIFQI ASHMAHANI 

A310140098 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Senin, 23 April 2018 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Susunan Dewan Penguji 

1. Dr. Yakub Nasucha, M.Hum. (......................) 

(Ketua Dewan Penguji)

2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. (......................) 

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Laili Etika Rahmawati, S.Pd., M.Pd. (......................) 

(Anggota II Dewan Penguji)

Surakarta, 23 April 2018 

Univesitas Muhammadiyah Surakarta  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan,  

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. 

NIP. 196504281993031001 



1 

ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA KARANGAN NARASI 

SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG 

ABSTRAK 

Penelitian tentang penggunaan preposisi pada karangan narasi siswa ini 

bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penggunaan tataran preposisi yang 

digunakan pada karangan narasi  siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

Pangkalpinang, (2) Mendeskripsikan kesesuaian penggunaan preposisi pada 

karangan narasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah 

karangan narasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Pangkalpinang. Hasil dari 

penelitian ini adalah ditemukan penggunaan dan kesalahan preposisi. Terdapat 19 

preposisi di, 10 preposisi ke, 3 preposisi dari, 4 preposisi pada, dan 3 preposisi 

oleh. 

Kata Kunci:  Preposisi, Karangan Narasi, Siswa. 

. 

ABSTRACT 

The study of the use of prepositions in the student narrative textbook aims to 

(1) describe the use of the preposition level used in the narrative text of the 

seventh grade students of SMP Muhammadiyah Pangkalpinang, (2) Describe the 

use of prepositions in the narrative text of the seventh grade students of SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang. This study used descriptive qualitative method. 

Sources of data obtained is a narrative text of students of class VII SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang. The result of this research is found the use and 

error of preposition. There are 19 prepositions in, 10 prepositions to, 3 

prepositions of, 4 prepositions on, and 3 prepositions by. 

Keywords: Preposition, Narrative Text, Student. 

1. PENDAHULUAN

Sebagai alat komunikasi manusia, bahasa menjadi peran penting dalam 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Bahasa 

menurut Nasucha, dkk (2014:1) menjadi alat komunikasi paling penting 

untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa, oleh sebab itu bahasa 

merupakan alat pengungkapan diri baik secara lisan maupu 

n tertulis. Menurut Parera dalam Tanenji dan Hani (2017:193) bahasa 

dapat diartikan sebagai bagian dari aktivitas manusia baik secara keseluruhan 

maupun secara individu sebagai anggota masyarakat. Dengan bahasa manusia 

dapat berkomunikasi sesuai tujuannya dan mendapat suatu  hal yang 

dibutuhkan. Untuk berinteraksi dengan baik bahasa selalu menjadi peran 

utama dalam berkomunikasi. 
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Morfologi menurut Kridalaksana dalam Rohmadi (2013:3) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. 

Sehingga pada hal ini morfologi merupakan sesuatu sistem dari suatu bahasa 

yang dimana objeknya berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata 

dalam bahasa. 

Menulis adalah salah satu dari keterampilan berbahasa selain dari 

keterampilan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Keempat keterampilan 

berbahasa ini harus dikuasai oleh siswa. Keterampilan menulis adalah 

keterampilan yang dianggap paling sulit, sukar, dan membosankan jika 

dibandingkan dengan keterampilan mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

Dikatakan sulit karena perlu menuangkan apa yang ada dalam ide atau pikiran 

dan perlu memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar sesuai 

dengan EYD (Ejaan yang Disempurnakan).  Menurut hampir semua siswa 

pembelajaran yang menurutnya sulit dilakukan dengan cepat dan mudah 

adalah menulis. Pembelajaran menulis bukan hanya sekedar masalah bisa 

atau tidak bisa dan bukan hanya sekedar masalah kebiasaan, tetapi menulis 

juga perlu pelatihan khusus yang diiringi dengan pembelajaran mengenai 

bagaimana cara menulis yang benar sesuai dengan EYD. Melatih diri untuk 

bisa menulis dengan berbagai jenis tulisan, disertai dengan kesungguhan 

untuk memahami kaidah-kaidah menulis yang benar dan sesuai aturan, akan 

membantu siswa kedepannya menjadi penulis yang profesional. 

Dalam pembelajaran bahasa, salah satu cara untuk melatih siswa 

menulis adalah dengan mengarang bebas atau menulis karangan dalam bentuk 

teks narasi. Narasi adalah karangan yang menceritakan atau menyampaikan 

serangkaian peristiwa atau kronologi (Jauhari, 2013:48). Peristiwa yang 

diceritakan secara runtut dan jelas sehingga pembaca dapat mengikuti alur 

cerita tersebut. 

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam menulis karangan narasi 

adalah preposisi atau kata depan. Menurut Chaer (2011:122) kata depan 

adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk merangkaikan 

kata benda itu dengan bagian kalimat lain. Preposisi atau kata depan memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam tulisan, tanpa preposisi akan sulit suatu 
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kalimat untuk dipahami. Namun dalam praktiknya, siswa sering 

mengacaukan penggunaanya, atau mereka keliru membedakan antara di / ke 

sebagai preposisi atau kata depan dan di / ke sebagai prefiks (imbuhan). 

Kesalahan tersebut sering terjadi karena siswa kurang memperhatikan kaidah 

dan kebiasaan ketika berbicara yang kemudian dituang dalam tulisannya, 

sehingga bahasa yang digunakan masih bercampur dengan bahasa ibu atau 

daerah. Sebagai contoh, banyak siswa yang dalam karangannya keliru 

menggunakan kata depan di, ke, dari, oleh, dll yang terbalik penggunaannya. 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut 

Rohmadi dan Yakub (2015:24) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada data gabungan yang diperoleh dilapangan dalam wujud 

kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Penelitian Deskriptif Kualitatif 

merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis 

penelitian kualitatif. Menurut Moloeng, (2013:6) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan 

pada berbagai metode ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah teknik simak. Disebut metode simak atau penyimakan 

karena dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak dengan menggunakan 

bahasa yang baik (Sudaryanto, 1993:133). Teknik yang dilakukan dalam 

penelitian ini juga menggunakan teknik  catat. Pencatatan pada data yang 

dilanjutkan dengan klasifikasi data (Sudaryanto, 1993:135). Teknik 

pengumpulan data lainnya dengan menggunakan dokumentasi. Menurut 

Herdiansyah (2012:143) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan 



4 

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh 

orang tentang subjek. Penelitian yang dimaksud adalah hasil karangan siswa 

yang dibuat oleh anak kelas VII di SMP Muhammadiyah Pangkalpinang dan 

analisis dari preposisi sesuai dengan teknik simak, catat, dan klasifikasi data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

 Tabel 1 PREPOSISI DI

No 
Nama 

Siswa 
Kutipan Karangan 

Analisis 

Sudah 

Benar 
Pembenaran 

1. Farhan 

Ketika kami berada di 

atas kami terkesan 

melihat indahnya 

pemandangan dari atas. 

√ - 

2. Sulas 

Pada saat di pertengahan 

perjalanan bus berhenti di 

depan masjid. 

√ - 

3. Sulas 

Pada saat sudah memakan 

kue kami melanjutkan 

bernyanyi lagi agar 

teman-teman tidak 

mengantuk di dalam bus. 

√ - 

4. Sulas 

Di saat teman-teman 

sudah kencing, kami 

melanjutkan 

perjalanannya lagi. 

x 

Pada  saat teman-teman 

sudah kencing, kami 

melanjutkan perjalanannya 

lagi 

5. Agung 
Saya mandi pantai dan 

makan-makan. 
x 

Saya mandi di pantai dan 

makan-makan. 

6. Aisyah 

Kampung kita pun 

merayakan HUT yang ke -

70 disana ada lomba. 

x 

Kampung kita pun 

merayakan HUT yang ke -

70 di sana ada lomba. 

7. Irfan 
Tetapi ada juga teman 

kami yang tidak di siplin. 
x 

Tetapi ada juga teman kami 

yang tidak disiplin. 

8. 
Ramda

n 

Disitu semua teman saya 

senang. 
x 

Di situ semua teman saya 

senang. 

9. Vian 
Waktu di adzan zuhur 

kami berhenti main. 
x 

Pada waktu adzan zuhur 

kami berhenti main. 



5 

10. Vian 

Malamnya aku dan 

saudaraku pergi di rumah 

nenek 

x 

Malamnya aku dan 

saudaraku pergi ke rumah 

nenek 

 Tabel 2 PREPOSISI KE

No 
Nama 

Siswa 
Kutipan Karangan 

Analisis 

Sudah 

Benar 
Pembenaran 

1. Irfan 

Sesudah itu kami pun 

bilas dan mengganti 

pakaian untuk pemberian 

hadiah kepada teman 

kami yang juara satu, 

dua, dan tiga. 

√ - 

2. Agung Bertamasya ke pantai. √ - 

3. Vian 

Menjemput paman 

mengajak keluar rumah 

membeli baju. 

√ - 

4. Vian 

Sesampainya di rumah 

aku di beri lempah 

kuning oleh ibukku dan 

es buah kepada ayahku.  

x 

Sesampainya di rumah aku 

di beri lempah kuning oleh 

ibukku dan es buah oleh 

ayahku. 

5. Irfan 
Perlombaan kedua dan ke 

tiga. 
x 

Perlombaan kedua dan 

ketiga. 

6. Sepvi 
Kami menaiki bis untuk 

pergi kesana. 
x 

Kami menaiki bis untuk 

pergi ke sana. 

7. 
Ramda

n 

Saya dan teman-teman 

saya pergi kepantai. 
x 

Saya dan teman-teman saya 

pergi ke pantai. 

Tabel 3 PREPOSISI DARI 

No 
Nama 

Siswa 
Kutipan Karangan 

Analisis 

Sudah 

Benar 
Pembenaran 

1. Dendra 
Dari yang pergi sama-

sama dan tidak lagi sama. 
√ - 

2. Agung 

Saya mandi di rumah 

darimana main di luar 

sama teman. 

x 

Saya mandi di rumah 

daripada main di luar sama 

teman. 
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 Tabel 4 PREPOSISI PADA

No 
Nama 

Siswa 
Kutipan Karangan 

Analisis 

Sudah 

Benar 
Pembenaran 

1. Aisyah 

Pada pagi hari di desaku 

yang indah dan segar 

setiap minggu kami 

melakukan gotong 

royong. 

√ - 

2. Ages 

Hujan deras pada saat 

aku ingin menuju 

kekolam. 

√ - 

 Tabel 5 PREPOSISI OLEH

No 
Nama 

Siswa 
Kutipan Karangan 

Analisis 

Sudah 

Benar 
Pembenaran 

1. Aisyah 

Lomba itu adalah lomba 

makan krupuk, joget 

balon, dan lomba cari 

koin, dan ditaruh oleh 

sagu 

x 

Lomba itu adalah lomba 

makan krupuk, joget balon, 

dan lomba cari koin, dan 

ditaruh di sagu 

2. Rafdi 

Pada malam hari saya 

ditelepon nenek kalau 

pamanku meninggal. 

x 

Pada malam hari saya 

ditelepon oleh nenek kalau 

pamanku meninggal. 

3.1 Penggunaan dan Kesalahan Preposisi Di 

Data 1 

Di ketahui bahwa karangan narasi yang ditulis oleh beberapa 

siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan penggunaan dan 

kesalahan preposisi di: 

 “Ketika kami berada di atas kami terkesan melihat 

indahnya pemandangan dari atas.” 
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Analisis: Kata atas memiliki arti bagian tempat yang lebih 

tinggi. Di adalah preposisi yang menyatakan suatu tempat. 

Preposisi di pada kata di atas sudah tepat penggunaanya, karena 

sudah menyatakan keberadaan sesuatu di tempat yang lebih atas 

yaitu pemandangan indah di atas langit. Sehingga, tulisannya harus 

dipisah. 

“Pada saat di pertengahan perjalanan bus berhenti di depan 

masjid.” 

Analisis: Kata depan memiliki arti hadapan atau muka. Di 

adalah preposisi yang menyatakan suatu tempat. Preposisi di pada 

kata di depan sudah tepat penggunaannya, karena sudah 

menyatakan keberadaan penulis ketika dalam perjalanan berhenti 

di muka atau halaman masjid. Sehingga, tulisannya harus dipisah. 

“Pada saat sudah memakan kue kami melanjutkan 

bernyanyi lagi agar teman-teman tidak mengantuk di dalam bus.” 

Analisis: Kata dalam memiliki arti jauh ke bawah atau jauh 

ke tengah dari permukaan atau hadapan. Di adalah preposisi yang 

menyatakan suatu tempat. Preposisi di pada kata di dalam sudah 

tepat penggunaannya, karena sudah menyatakan keberadaan 

penulis ketika di dalam bus. Sehingga, tulisannya harus dipisah. 

 “Di saat teman-teman sudah kencing, kami melanjutkan 

perjalanannya lagi.” 

Analisis: Kata saat adalah sebuah waktu yang menujukkan 

durasi yang pendek atau sebentar. Di adalah preposisi yang 

menyatakan suatu tempat. Penggunaan preposisi di pada kata di 

saat tidak tepat penggunaanya karena preposisi di menunjukkan 

suatu tempat, sehingga preposisi yang tepat adalah menggunakan 

kata pada, karena preposisi pada menunjukkan suatu waktu. 
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Dengan demikian, kalimat tersebut seharusnya, “Pada saat teman-

teman sudah kencing, kami melanjutkan perjalanannya lagi.” 

“Saya mandi pantai makan-makan.” 

Analisis: Kata pantai memiliki arti suatu tempat yang 

menunjukkan perbatasan daratan dengan laut. Namun, dalam 

kalimat tersebut kata pantai tidak dapat menunjukkan sebuah 

tempat karena tidak diberi kata depan atau preposisi sehingga 

maknanya tidak jelas. Di adalah preposisi yang menunjukkan suatu 

tempat. Dengan demikian, kalimat tersebut seharusnya, “Saya 

mandi di pantai dan makan-makan.” 

“Kampung kita pun merayakan HUT yang ke -70 disana 

ada lomba.”   

Analisis: Kata sana memiliki arti penunjuk suatu tempat 

yang jauh. Di adalah preposisi yang menunjukkan suatu tempat. 

Sehingga penggunaan preposisi di pada kata disana sudah tepat. 

Namun, dalam penulisannya kurang tepat karena digabung, yang 

benar adalah dipisah. Dengan demikian, kalimat tersebut 

seharusnya, “Kampung kita pun merayakan HUT yang ke -70 di 

sana ada lomba.” 

“Tetapi ada juga teman kami yang tidak di siplin.” 

Analisis: Kata di pada kata di siplin tidak tepat 

penggunaanya, karena di pada kata tersebut adalah bukan 

preposisi. Kata siplin dalam KBBI tidak ada maknanya, namun 

kata disiplin terdapat dalam KBBI yang merupakan sebuah kata 

yang memiliki arti taat dan patuh pada peraturan. Sehingga 

tulisannya tidak dipisah. Dengan demikian, kalimat tersebut 

seharusnya, “Tetapi ada juga teman kami yang tidak disiplin.” 
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“Disitu semua teman saya senang.” 

Analisis: Kata situ memiliki arti kata penunjuk yang 

menyatakan tempat yang agak dekat atau tidak jauh dari 

pembicara. Di adalah preposisi yang menunjukkan suatu tempat. 

Sehingga penggunaan preposisi di pada kata disitu sudah tepat. 

Namun, dalam penulisannya kurang tepat karena digabung, yang 

benar adalah dipisah. Dengan demikian, kalimat tersebut 

seharusnya, “Di situ semua teman saya senang.” 

“Waktu di adzan zuhur kami berhenti main.” 

Analisis: Kata adzan zuhur menunjukkan seruan untuk 

mengajak orang melakukan shalat pada waktu siang hari. 

Penggunaan preposisi di pada kata di adzan zuhur tidak tepat 

penggunaanya karena preposisi di menunjukkan suatu tempat, 

sehingga preposisi yang tepat adalah menggunakan kata pada, 

karena preposisi pada menunjukkan suatu waktu. Dengan 

demikian, kalimat tersebut seharusnya, “Pada waktu adzan zuhur 

kami berhenti main.” 

“Dan saat gue pulang di rumah.” 

Analisis: Penggunaan preposisi pada kalimat pulang di 

rumah kurang tepat. Karena, Di adalah preposisi yang 

menunjukkan suatu tempat sedangkan kata pulang mengartikan 

kata kerja pergi ke rumah atau ke tempat asalnya. Sehingga 

penggunaan preposisi yang tepat adalah ke. Ke adalah preposisi 

yang menyatakan arah atau tujuan suatu tempat. Dengan demikian, 

kalimat tersebut seharusnya, “Dan saat gue pulang ke rumah.” 

3.2 Penggunaan dan Kesalahan Preposisi Ke 

Data 2 

Di ketahui bahwa karangan narasi yang ditulis oleh beberapa 

siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan penggunaan dan 

kesalahan preposisi ke: 
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“Sesudah itu kami pun bilas dan mengganti pakaian untuk 

pemberian hadiah kepada teman kami yang juara satu, dua, dan 

tiga.” 

Analisis: Preposisi ke pada kata kepada sudah tepat, karena 

kata kepada adalah kata depan untuk menandai tujuan orang 

(ditujukkan pada seseorang) dan ditulis serangkai karena dianggap 

sudah senyawa benar.  

“Bertamasya ke pantai.” 

Analisis: Kata pantai memiliki arti suatu tempat yang 

menunjukkan perbatasan daratan dengan laut. Ke adalah preposisi 

yang menyatakan arah atau tujuan suatu tempat. Preposisi ke pada 

kata ke pantai sudah tepat penggunaannya, karena sudah 

menyatakan bahwa penulis bertamasya ke pantai. Sehingga, 

tulisannya harus dipisah. 

“Menjemput paman mengajak keluar rumah membeli 

baju.” 

Analisis: Preposisi ke pada kata keluar sudah tepat dalam 

penggunaannya, karena pada makna kalimat tersebut kata keluar 

adalah lawan dari kata masuk yang ditulis serangkai. 

“Sesampainya di rumah aku di beri lempah kuning oleh 

ibukku dan es buah kepada ayahku.” 

Analisis: Kata ke pada preposisi kepada menunjukkan 

makna menandai tujuan orang (ditujukkan pada seseorang). 

Penggunaan preposisi kepada pada kalimat tersebut kurang tepat 

karena maknanya tidak sesuai, sehingga preposisi yang tepat 

adalah menggunakan kata oleh, karena preposisi oleh menujukkan 

suatu untuk menandai pelaku. Dengan demikian, kalimat tersebut 
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seharusnya, “Sesampainya di rumah aku di beri lempah kuning 

oleh ibukku dan es buah oleh ayahku.” 

“Perlombaan kedua dan ke tiga.” 

Analisis: Kata tiga memiliki arti bilangan yang 

dilambangkan dengan angka 3 atau III. Ke adalah preposisi yang 

menunjukkan arah atau tujuan suatu tempat. Tetapi, preposisi ke 

pada kata ke tiga tersebut adalah preposisi yang diikuti dengan 

bilangan yang berfungsi sebagai awalan pembentuk kata bilangan 

tingkat, sehingga ditulis gabung. Dengan demikian, kalimat 

tersebut seharusnya, “Perlombaan kedua dan ketiga.” 

“Kami menaiki bis untuk pergi kesana.” 

Analisis: Kata sana memiliki arti penunjuk suatu tempat 

yang jauh atau tidak dekat. Ke  adalah preposisi yang menunjukkan 

arah suatu tempat. Sehingga penggunaan preposisi pada kata 

kesana sudah tepat. Namun, dalam penulisannya kurang tepat 

karena digabung, yang benar adalah dipisah. Dengan demikian, 

kalimat tersebut seharusnya, “Kami menaiki bis untuk pergi ke 

sana.” 

“Saya dan teman-teman saya pergi kepantai.” 

Analisis: Kata pantai memiliki arti sebuah tempat yang 

menunjukkan perbatasan daratan dengan laut. Ke adalah preposisi 

yang menunjukkan arah suatu tempat. Sehingga penggunaan 

preposisi pada kata kepantai sudah tepat. Namun, dalam 

penulisannya kurang tepat karena digabung, yang benar adalah 

dipisah. Dengan demikian, kalimat tersebut seharusnya, “Saya dan 

teman-teman saya pergi ke pantai.” 



12 

3.3 Penggunaan dan Kesalahan Preposisi Dari 

Data 3 

Di ketahui bahwa karangan narasi yang ditulis oleh beberapa 

siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan penggunaan dan 

kesalahan preposisi dari: 

“Dari yang pergi sama-sama dan tidak lagi sama.” 

Analisis: Preposisi dari pada kalimat tersebut sudah tepat 

penggunaannya, karena preposisi dari pada kata tersebut bermakna 

mulai dari/sejak/semenjak sesuai makna yang diartikan kalimat 

tersebut yaitu “mulai dari yang pergi sama-sama dan tidak lagi 

sama.” 

“Saya mandi di rumah darimana main di luar sama teman.” 

Analisis: Preposisi dari adalah kata depan yang menyatakan 

tempat permulaan, asal kedatangan, perbandingan, kepunyaan, dan 

makna “ yang berupa” dan “yang terjadi”. Preposisi dari pada kata 

darimana tidak tepat penggunaanya dan makna kalimat menjadi 

tidak jelas. Sedangkan, kalimat tersebut mengandung 

perbandingan, sehingga preposisi yang tepat adalah menggunakan 

kata daripada. Dengan demikian, kalimat tersebut seharusnya, 

“Saya mandi di rumah daripada main di luar sama teman.” 

3.4 Penggunaan dan Kesalahan Preposisi Pada 

Data 4 

Di ketahui bahwa karangan narasi yang ditulis oleh beberapa 

siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan penggunaan dan 

kesalahan preposisi pada: 

“Pada pagi hari di desaku yang indah dan segar setiap 

minggu kami melakukan gotong royong.” 
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Analisis: Kata pagi hari menunjukkan waktu sehingga 

penggunaan kata depan yang tepat adalah pada.  Pada adalah 

preposisi yang dipakai untuk menunjukkan keterangan waktu, kata 

ganti orang, dan di depan kata benda. 

“Hujan deras pada saat aku ingin menuju kekolam.” 

Analisis: Kata saat menunjukkan suatu waktu 

(keberlangsungan kegiatan pada suatu waktu) sehingga 

penggunaan kata depan yang tepat adalah pada.  Pada adalah kata 

depan yang dipakai untuk menunjukkan keterangan  waktu, kata 

ganti orang, dan di depan kata benda. 

3.5 Penggunaan dan Kesalahan Preposisi Oleh 

Data 5 

Di ketahui bahwa karangan narasi yang ditulis oleh beberapa 

siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan penggunaan dan 

kesalahan preposisi oleh: 

“Lomba itu adalah lomba makan krupuk, joget balon, dan 

lomba cari koin, dan ditaruh oleh sagu.”  

Analisis: Preposisi oleh adalah kata untuk menandai pelaku. 

Kata oleh pada kalimat oleh sagu tidak tepat penggunaanya, karena 

sagu pada kata tersebut adalah bukan pelaku tetapi sebuah kata benda, 

sagu adalah bahan yang terbuat dari hati batang pohon palem yang 

dijadikan tepung. Sehingga harus diganti dengan preposisi di yang 

menyatakan tempat, akan menjadi di sagu (diletakkan pada sebuah 

wadah yang berisikan sagu). Dengan demikian, kalimat tersebut 

seharusnya “Lomba itu adalah lomba makan krupuk, joget balon, dan 

lomba cari koin, dan ditaruh di sagu.” 

“Pada malam hari saya ditelepon nenek kalau pamanku 

meninggal.”  
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Analisis: Preposisi oleh adalah kata untuk menandai pelaku. 

Pada kalimat ditelepon nenek kurang tepat karena tidak disertakan 

penggunaan preposisi oleh. Dengan demikian, kalimat tersebut 

seharusnya “Pada malam hari saya ditelepon oleh nenek kalau 

pamanku meninggal.” 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan terdapat 

penggunaan preposisi di, ke, dari, pada, dan oleh. Penggunaan preposisi yang 

benar pada karangan narasi siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang 

adalah preposisi di terdapat 3, preposisi ke terdapat 3, preposisi dari terdapat 

1, preposisi pada terdapat 2, dan preposisi oleh tidak ada. Kesalahan preposisi 

pada karangan narasi siswa SMP Muhammadiyah Pangkalpinang adalah 

preposisi di terdapat 7, preposisi ke terdapat 4, preposisi dari terdapat 1, 

preposisi pada tidak ada, dan preposisi oleh terdapat 2. Peneliti memberikan 

saran dalam usaha meningkatkan keterampilan menulis anak yaitu guru 

hendaknya lebih sering mengasah kemampuan siswa pada keterampilan 

menulis dengan mengembangkan kalimat seperti dalam karangan narasi. 

Guru hendaknya lebih fokus dalam membimbing siswa bagaimana tata cara 

menulis karangan baik narasi maupun lainnya dengan memperhatikan 

penggunaan preposisi atau kata depan, sehingga fungsi preposisi dapat 

tercapai dengan jelas.  
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