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ABSTRAK  

Dalam penulisan karangan penggunaan kata depan atau preposisi sering terjadinya kesalahan, 
sehingga makna dalam kalimat yang disampaikan juga kurang tepat, kesalahan dalam penulisan 
kata depan disebabkan karena siswa sering menyamakan penggunaan kata depan tanpa 
memperdulikan perbedaan penulisan dan kegunaan khusus kata depan tersebut di dalam 
penulisan karangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan penggunaan kata 
depan dalam karangan deskripsi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Objek Penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan 
penggunaan kata depan berdasarkan fungsinya dalam karangan deskripsi siswa. Sedangkan 
subjek penelitian ini yaitu Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang, 
khususnya Siswa Kelas VIII yang jumlah populasinya sebanyak 255 siswa, dalam pengambilan 
jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan pendapat arikunto, jika jumlah subyek besar 
maka diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih, berdasarkan pendapat tersebut penulis 
menetapkan sampel penelitian ini sebanyak 20% dari jumlah perkelasnya maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 48 siswa, dan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data berupa Tes, dan Dokumentasi. Dari hasil 
pengumpulan data, terdapat 42 siswa dari 48 siswa yang telah melakukan kesalahan sebanyak 
114 kesalahan dalam penggunaan kata depan di, ke, untuk, pada, dengan, sampai, dari, oleh, 
tentang, dan hanya 6 siswa dari 48 siswa yang tidak melakukan kesalahan dalam penulisan kata 
depan dalam karangan deskripsi. 

 
Kata Kunci : Menganalisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan berdasarkan fungsinya  Dalam 

Karangan Deskripsi. 
 

ABSTACT 
 

 In essay writing, the use of prepositions or preposition frequent occurrence of errors, so that the 
meaning conveyed in the sentence is also less precise, mistake in writing the next word because 
students often equate the use of prepositions, regardless of differences in writing and specifically 
uses the next word in the essay writing. The purpose of this study is to analyze the use of 
preposition errors in the description of the essay junior high school students in the Academic Year 
2013/2014 6 Tanjungpinang. Object of this study is to analyze the error function is based on the use 
of prepositions in the description of the student essay. While the subject of this study is Junior High 
School Student 6 Tanjungpinang, particularly the Class VIII student population number as many as 
255 students, making the number of samples in this study using Arikunto opinion, if a large number 
of subjects then taken 10-15% or 20-25% or more, based on the opinion of the authors define the 
sample as much as 20% of total perkelasnya the number of samples in this study were 48 students, 
and in this study uses descriptive qualitative method, the data collection techniques such as testing, 
and documentation.  From the results of data collection, there are 42 students from 48 students who 
have made a mistake as much as 114 errors in the use of prepositions in, to, to, to, to, to, from, by, 
about, and only 6 students from the 48 students who did not perform preposition errors in the 
writing of the essay description. 

 



 
 

1. Pendahuluan 

Dalam penulisan kata depan sering terjadi kekeliruan atau kerancuan dengan penulisan 
imbuhan karena jenis kata imbuhan dengan kata depan sama. Kesalahan penulisan kata depan itu 
seperti kata depan ditulis tergabung dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata imbuhan 
ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kesalahan penggunaan preposisi atau kata depan 
ini tidak hanya dilakukan oleh para siswa, tetapi juga sebagian mahasiswa. Dari latar belakang 
itulah, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penggunaan 
Preposisi dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang. Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Dalam pembeberan masalah ini terdapat beberapa masalah yaitu penggunaan preposisi 
yang dilakukan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang perlu ditingkatkan 
lagi, kesalahan penggunaan preposisi dalam penulisan yang dilakukan siswa menyebabkan 
pembaca sulit memahami pesan yang disampaikan penulis, penggunaan preposisi sangat penting 
di sekolah karena termasuk kriteria dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu aspek menulis. 
Pembatasan masalah yaitu hanya dibatasi pada penggunaan preposisi yang berdasarkan 
fungsinya dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Rumusan masalah tersebut ialah Bagaimanakah Penggunaan Preposisi Dalam Karangan 
Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Serta tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan 
preposisi berdasarkan fungsinya dalam karangan deskripsi siswa sekolah menengah pertama 
negeri 6 Tanjungpinang. Manfaat penelitian ialah Sebagai masukan bagi guru sebagai tambahan 
pengetahuan dalam memahami pentingnya ketepatan penggunaan preposisi sesuai dengan EYD, bagi 
siswa, dapat memperdalam pemahaman preposisi dalam menulis karangan. Peneliti juga 
menyajikan tiga kajian penelitian yang relevan, yang ketiga penelitian tersebut menyebutkan 
kurangnya penguasaan dalam penggunaan preposisi yaitu Ayu Retno (2009) yang berjudul 
Ketepatan Penggunaan Kata Depan (Preposisi) pada karangan Narasi Siswa Kelas VII C SMP 
Negeri 1 Pakusari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2010/2011, Nadia Masturina Darwin 
(2012) yang berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan dalam Karangan Deskripsi 
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Tanjungpinang, dan  Fransiska S.O Dedi yang berjudul Analisis 
Penulisan Kata Depan dan Awalan dalam Karangan Siswa SMA Negeri Bandarlampung tahun 
pelajaran 2005/2006. 

2. Metode Penelitian 

Pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan pendapat Arikunto, apabila 
subjeknya kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya penelitian populasi. 
Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat 
tersebut penulis menetapkan sampel penelitian ini sebanyak 20% dari jumlah populasi sebesar 
255 Siswa khusus siswa kelas VIII SMP Negegeri 6 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014, 
maka jumlah sampel yang diambil dihitung dari jumlah perkelasnya, maka jumlah sampelnya 
sebanyak 48 orang siswa dari jumlah populasi sebanyak 255 orang siswa. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tes dan 
dokumentasi. Analisis data yaitu dengan membaca seluruh karangan deskripsi  yang akan 
dijadikan objek penelitian, menganalisis kesalahan penggunaan kata di, ke,untuk, dengan, 
pada,dari,oleh, tentang. 

 

 

 



 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kesalahan Penggunaan Kata Depan di dalam Karangan Deskripsi 

Hasil  penelitian yang peneliti peroleh berdasarkan penggunaan kata depan dapat dilihat 
melalui tabel sebagai berikut: 

Kesalahan Penggunaan Kata Depan pada dalam Karangan Deskripsi 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang penggunaan kata depan pada dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Kesalahan Penggunaan Kata Depan dari dalam Karangan Deskripsi 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang penggunaan kata depan dari dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
TABEL 4.7 

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN (dari) 

 

No  

 

Nama  

 
 Teks  

 
Seharusnya  

4 Putri Melania • Saya jatuh dari mobil • Saya jatuh dari dalam 
mobil 

 

Kesalahan Penggunaan Kata Depan oleh dalam Karangan Deskripsi 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang penggunaan kata depan oleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
TABEL 4.8 

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN (oleh) 

 

No  

 

Nama  

 
 Teks  

 
Seharusnya  

3 Rido Febrian • Tiba-tiba dikejutkan 
polisi 

• Saya jatuh dari dalam 
mobil Tiba-tiba 
Oleh dikejutkan polisi 

 

Kesalahan Penggunaan Kata Depan tentang dalam Karangan Deskripsi 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang penggunaan kata depan tentang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
TABEL 4.9 



 
 

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN (tentang) 

 

No  

 

Nama  

 
 Teks  

 
Seharusnya  

1 Sherly Welly 

Saputri 

• Saya tidak tertarik pada 
hal seperti ini 

• Saya tidak tertarik 
tentang hal seperti ini. 

 

 

A. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan di 
Nama     : Bima Febrianto 
Penulisan kalimat yang salah : “Sudah di jemput orang tuanya masing-masing” 

Seharusnya    : pengunaan kata depan di pada kata di jemput  tidak tepat 
karena dalam pengguaan bakunya seharusnya digabungkan. Kata jemput  di belakang kata di 
menyatakan suatu akibat. Sehingga pengguaan kata depan di harus digabungkan dengan kata 
jemput. Jadi penulisan yang benar dalam  kalimat tersebut adalah “sudah dijemput orang 
tuanya masing-masing.” 
 

B. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan ke 

Nama     : Devi Novianti 

Penulisan kalimat yang salah : Kami sangat senang berkunjung kebatam 

Seharusnya   : Untuk menyatakan tempat tujuan digunakan di muka kata 
benda yang menyatakan tempat. Maka kata ke sebaiknya dipisahkan dengan kata batam 
sehingga menjadi ke batam. 

C. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan untuk 

Nama      : Dina Nurul Iftitah 

Penulisan kalimat salah  : Tangkuban perahu adalah tempat faforit wisatawan 

Seharusnya   : Kalimat di atas kurang tepat, karena pada kata tempat faforit 
wisatawan bertujuan untuk menujukkan tujuan, maka sebaiknya menggunakan kata depan 
untuk untuk melengkapi kalimat di atas sehingga jelas maknanya, jadi seharusnya kalimat di 
atas “Tangkuban perahu adalah tempat faforit untuk wisatawan”. 

D. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan pada 

Nama      : Gitalia Andina 

Penulisan kalimat salah  : pada sedang ngerjain tugas kakakku dan teman-temannya 
tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya dosen mereka 

Seharusnya   : Kata pada sebaiknya tidak perlu digunakan dalam kalimat di 
atas, karena kalimat di atas bukan menunjukkan tempat, maka sebaiknya “saat mereka sedang 



 
 

ngerjain tugas tiba-tiba kakakku dan teman-temannya dikejutkan dengan datangnya dosen 
mereka” 

E. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan dengan 

Nama      : Devi Andriani 

Penulisan kalimat salah  : Aku bermain dengan kakak 

Seharusnya   : Kata dengan tidak tepat digunakan pada kalimat di atas 
sebaiknya kata dengan di ganti dengan kata “bersama” maka kata di atas menjadi “ aku 
bemain bermain bersama kakak” 

F. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan sampai 

Nama      : Juliandi 

Penulisan kalimat salah  : “ tangan saya patah 

Seharusnya   : Kalimat di atas sebaiknya menggunakan kata depan sampai 
karena kalimat di atas menunjukkan suatu akibat, maka kalimat di atas sebaiknya “ sampai 
tangan saya patah” 

G. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan dari 

Nama      : Rannie Denisha  

Penulisan kalimat salah  : Karena dari pulang sekolah sampai sekarang kami pulang ke 
rumah” 
Seharusnya   : Kalimat di atas tidak tepat maka penyampaian kurang di 
mengerti sebaikny kalimat di atas menjadi “Karena kami belum pulang ke rumah, setelah 
pulang dari sekolah” 

H. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan oleh 

Nama      : Eska Bunga Kumala 

Penulisan kalimat salah  : “ Aku ditelepon teman sekelasku” 

Seharusnya   : Kata teman dalam kalimat di atas menunjukkan seorang 
pelaku maka kalimat di atas sebaiknya menggunakan kata oleh agar kalimat lebih jelas dan 
mudah dipahami, jadi kalimat di atas menjadi “ Aku ditelepon oleh teman sekelasku” 

I. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Depan tentang 

Nama      : Tri Yulianti 

Penulisan kalimat salah  : “Saya menceritakan hal tersebut” 

Seharusnya   : Kalimat di atas sebaiknya menggunakan kata tentang karena 
kalimat di atas menyampaikan suatu hal jadi agar lebih jelas kalimat di atas sebaiknya “ Saya 
menceritakan tentang hal tersebut” 

4. Simpulan dan Rekomendasi 
 

Penggunaan kata depan di, ke, untuk, pada, dengan, sampai, dari, oleh, tentang, 
berdasarkan fungsinya dapat dikategorikan sangat kurang sekali, penggunaan kata depan di, 
ke, untuk, pada, dengan, sampai, dari, oleh, tentang,banyak siswa kurang mengetahui 



 
 

penempatan serta kegunaan kata depapan tersebut. Setelah diteliti dan dianalisis satu persatu 
secara keseluruhan dari karangan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Tanjungpinang, dengan jumlah sampel 48 orang siswa, terdapat 42 orang siswa salah dalam 
penggunaan kata depan, dan 6 diantaranya benar dalam penggunaan kata depan, dan dari 42 
siswa terdapat kesalahan penggunaan kata depan di, ke, untuk, pada, dengan, sampai, dari, 
oleh, tentang,sebanyak 114 kesalahan. Kesalahan terbanyak terdapat pada penggunaan kata 
depan di, ke,dan untuk. 

Ada pun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan, yaitu guru agar lebih 
meningkatkan lagi pemahaman tentang penggunaan kata depan yang berdasarkan fungsinya 
dengan cara memberikan pemahaman kepada siswa yang berkaitan dengan penggunaan kata 
depan, khususnya pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung yang 
menjadi objek peneliti.  
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