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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan 
menyelesaikan permasalahan penggunaan preposisi pada definisi kata dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alasan pengambilan judul tersebut adalah 
perwujudan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan sikap kritis terhadap 
pedoman berbahasa Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk 
mengumpulkan objek penelitian, penulis menggunakan teknik dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi dan teknik kajian 
pustaka. Objek penelitian ini berjumlah 242 preposisi yang terdiri dari 94 
preposisi di, 22 preposisi ke, 66 preposisi dari, dan 60 preposisi pada. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan preposisi di, ke, dari, 
dan pada mengalami kesalahan. Kesalahan penggunaan preposisi itu dibagi dalam 
beberapa kasus. 

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis antara lain: (1) Pusat Bahasa 
sebagai penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia diharapkan dapat memperhatikan 
penggunaan preposisi dalam menuliskan definisi kata; (2) Sebagai pengguna 
bahasa, kita perlu bersikap kritis terhadap ketentuan bahasa. Ini upaya untuk 
mewujudkan dan mencerminkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (3) 
Adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penelitian 
terhadap huruf C sampai dengan Z. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to describe, analyze, and solve the problems 

in using preposition on word’s definition in Kamus Besar Bahasa Indonesia. The 
reasons of choosing this topic were an embodiment of positive attitude to 
Indonesian and critical attitude to the Indonesian guidelines. 

This research is a qualitative descriptive research. To collect the data, the 
writer used a documentation technique. The data analyzed techniques which used 
were content analysis technique and literature review technique. The objects of 
this research contented of 242 prepositions which consisted of 94 prepositions of 
di, 22 prepositions of ke, 66 prepositions of dari, and 60 prepositions of pada. 

The result of this research showed that the using of preposition di, ke, dari, 
and pada had problems. The problems of the using prepositions divided in several 
cases. 

The suggestions which writer wanted to conveyed were: (1) Pusat Bahasa as 
the author of Kamus Besar Bahasa Indonesia expected to consider the use of 
prepositions in writing word’s definition; (2) As the speaker of the language, we 
needed to be critical to the provision of our language; (3) there is a further 
research related to this research, such as a research of letter C till Z. 
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1. Pendahuluan 

Latar belakang penelitian ini adalah perwujudan sikap positif terhadap 
bahasa Indonesia dan sikap kritis terhadap pedoman berbahasa Indonesia. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan preposisi di, ke, dari, 
dan pada pada definisi kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
memberikan solusi penggunaan preposisi di, ke, dari, dan pada pada definisi kata 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Edisi IV. 

 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk 
mengumpulkan objek penelitian, penulis menggunakan teknik dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi dan teknik kajian 
pustaka. Objek penelitian ini berjumlah 242 preposisi yang terdiri dari 94 
preposisi di, 22 preposisi ke, 66 preposisi dari, dan 60 preposisi pada. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan preposisi di, ke, dari, 
dan pada mengalami kesalahan. Kesalahan penggunaan preposisi itu dibagi dalam 
beberapa kasus. Berikut ini kasus-kasus kesalahan penggunaannya. 
a. Preposisi di 

1) Kasus preposisi yang berkorelasi di … sampai … dan di … hingga … 
2) Kasus di + kata atau frasa benda abstrak atau kata tempat yang tidak 

dinyatakan secara khusus 



3) Kasus di + kata atau frasa yang menyatakan waktu 
4) Kasus di + nama bagian tubuh atau insani 
5) Kasus di + benda yang memiliki ruang dan di + benda yang 

menunjukkan buku atau tulisan 
6) Kasus di + kata bilangan 
7) Kasus di- sebagai prefiks dan di sebagai preposisi 

b. Preposisi ke 
1) Kasus ke + sesuatu atau seseorang yang dituju 
2) Kasus ke + benda yang memiliki ruang dan ke + benda yang 

menunjukkan buku atau tulisan 
3) Kasus ke- sebagai prefiks dan ke sebagai preposisi 

c. Preposisi dari 
1) Kasus preposisi dari sebagai pemakna posesif 
2) Kasus dari dan daripada 
3) Kasus dari dalam kalimat majemuk setara 
4) Kasus akibat dari 
5) Kasus preposisi yang berkorelasi dari … menjadi …, dari … menuju 

…, dan dari … kepada … 
6) Kasus dari + benda yang memiliki ruang 
7) Kasus dari + benda yang menyatakan suatu keadaan atau peristiwa 

d. Preposisi pada 
1) Kasus pada dan kepada 
2) Kasus preposisi yang berkorelasi pada … sampai … 
3) Kasus pada + benda yang memiliki ruang dan pada + benda yang 

menunjukkan buku atau tulisan 
4) Kasus pada + benda yang menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa 
 
Selain membahas kesalahan penggunaan preposisi, penulis juga 

menampilkan perincian jumlah kesalahan terbanyak dan tersedikit  pada preposisi 
di, ke, dari, dan pada yang dianalisis.  
a. Preposisi yang memiliki jumlah kesalahan terbanyak adalah di. Kekeliruan 

penggunaan preposisi di berjumlah 94 preposisi. 
b. Preposisi yang memiliki jumlah kesalahan tersedikit adalah ke. Kekeliruan 

penggunaan preposisi ke berjumlah 22 preposisi. 
c. Kasus penggunaan preposisi yang memiliki jumlah kesalahan terbanyak 

adalah kasus pada dan kepada yang berjumlah 47 preposisi. 
d. Kasus penggunaan preposisi yang memiliki jumlah kesalahan tersedikit 

adalah kasus ke- sebagai prefiks dan ke sebagai preposisi dalam preposisi 
ke, kasus dari dalam kalimat majemuk setara dalam preposisi dari, dan 
kasus akibat dari dalam preposisi dari, yang masing-masing berjumlah 1 
preposisi. 

 
Pembahasan: Kasus di … sampai … dan di … hingga … 
hewan pelagik yg hidup di perairan tropis dan subtropis, berat mencapai 9 kg, 
panjang mencapai 160 cm, tersebar di perairan Atlantik Utara sampai Afrika 
Selatan (lema 2agal, hlm. 15) 



Penggunaan preposisi yang berkorelasi di … sampai … dan di … hingga … 
dari kalimat di atas masih kurang tepat. Ketiga teori, yaitu Ramlan (1987), Chaer 
(2011), dan Alwi dkk. (2010) menyatakan suatu kesepakatan bahwa preposisi 
yang tepat untuk menjawab kekeliruan penggunaan preposisi yang berkorelasi 
dalam kalimat tersebut adalah dari … sampai …, dari … sampai ke …, dan dari … 
hingga …. 

 
Jadi, kalimat tersebut dapat diubah menjadi: 

hewan pelagik yg hidup di perairan tropis dan subtropis, berat mencapai 9 kg, 
panjang mencapai 160 cm, tersebar dari perairan Atlantik Utara sampai Afrika 
Selatan (lema 2agal, hlm. 15) 

 
4. Simpulan dan Saran 

Penulis menyimpulkan bahwa preposisi di, ke, dari, dan pada yang 
dianalisis masih mengalami kesalahan. Preposisi yang memiliki jumlah kesalahan 
terbanyak adalah di. Preposisi yang memiliki jumlah kesalahan tersedikit adalah 
ke. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis antara lain: (1) Pusat Bahasa 
sebagai penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia diharapkan dapat memperhatikan 
penggunaan preposisi dalam menuliskan definisi kata; (2) Sebagai pengguna 
bahasa, kita perlu bersikap kritis terhadap ketentuan bahasa. Ini upaya untuk 
mewujudkan dan mencerminkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (3) 
Adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penelitian 
terhadap huruf C sampai dengan Z. 
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