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Preposisi menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan 
kalimat karena dengan hadirnya preposisi makna kalimat menjadi jelas. Preposisi 
terletak di depan kata lain terutama kata nomina sehingga membentuk frasa 
preposisional. Berdasarkan kenyataan yang ada di sekolah, siswa belum 
sepenuhnya menguasai penggunaan preposisi dalam karangan.  

Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) Bagaimanakah wujud 
preposisi dalam karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Malang? (2) 
Bagaimanakah ketepatan penggunaan preposisi dalam karangan siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Malang? (3) Bagaimanakah proporsi penggunaan preposisi dalam 
karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Malang? Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan penggunaan preposisi dalam karangan siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Malang, yang khusus ditinjau dari (1) wujud preposisi,  
(2) ketepatan penggunaan preposisi, dan (3) proporsi penggunaannya.  

Untuk memperoleh deskripsi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Malang. Instrumen penelitian 
ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dengan bantuan instrumen 
pendukung yang berupa tugas mengarang narasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis preposisi yang digunakan 
adalah (1) preposisi monomorfemis, (2) preposisi polimorfemis berafiks,  
(3) preposisi polimorfemis gabungan preposisi dengan preposisi, (4) preposisi 
polimorfemis gabungan preposisi dengan bukan preposisi. Preposisi 
monomorfemis meliputi di, ke ,dari, dalam, dengan, oleh, pada, bagi, untuk, buat, 
tentang, antara, demi, sampai, karena, seperti, atas, dan hingga. Preposisi 
polimorfemis berafiks meliputi bersama, beserta, sekitar, selama, menjelang, 
sepanjang, menuju, dan menurut. Penggunaan preposisi polimorfemis gabungan 
preposisi dengan preposisi meliputi kepada, daripada, dari ke , 
dari sampai , ke dalam, di dalam, dan di antara. Preposisi polimorfemis 
gabungan preposisi dengan bukan preposisi meliputi ke bawah, ke luar, ke atas, 
di depan, di bawah, di dekat, di luar, di sebelah, di tengah, di belakang, di 
tengah-tengah, di atas, dan di sekitar.   


