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PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Bahasa  merupakan alat komunikasi yang paling efektif  untuk menyampaikan  
gagasan,  pikiran. Maksud dan tujuan  kepada  orang lain dan selain itu bahasa 
merupakan salah satu unsur kebudayaan. Dengan demikian seseorang memerlukan 
mempelajari secara  mendalam 
atau mengadakan penelitian terhadap suatu bahasa baik bahasa yang dimiliki  
(bahasa Indonesia) maupun bahasa asing (bahasa  Jepang) dalam aspek fonologi, 
morfologi, sematik atau sintaksisnya.  

Karena  peneliti memiliki disiplin ilmu bahasa Jepang,  maka meneliti  atau 
mempelajari secara lebih mendalam  tentang  bahasa Jepang  dan  segala  aspeknya 
mutlak.  Selain  guna  memperbanyak referensi  tentang  bahasa  Jepang juga  
dapat  menambah  wawasan pengetahuan tentang linguistik bahasa Jepang. 

Oleh karena bahasa Jepang dan bahasa Indonesia bukan  bahasa yang 
serumpun, maka salah satu upaya untuk meneliti adalah dengan cara  analisis  
kontrastif  antara bahasa  Jepang  dengan  bahasa Indonesia  ditinjau  dari segi  
linguistiknya.  Dalam  penelitian bahasa  ini, tidaklah peneliti membahas keseluruhan  
bidang  linguistik  seperti : fonologi, morfologi, semantik, sintaksis  dari 
bahasa yang akan diteliti (bahasa Jepang), melainkan hanya  meneliti   bidang   
morfologi  terutama  tentang   preposisi   secara kontrastif. 

Morfologi  adalah  cabang ilmu linguistik  yang  mempelajari tentang  morfin  
dan  kombinasinya. Dan  preposisi  (kata  depan) adalah kata tugas yang bertugas 
sebagai unsur bentuk frasa preposisional. Preposisi terletak di bagian awal frasa dan 
unsur  yang mengikutinya dapat berupa nomina, adjektiva atau verba. 

Dengan  demikian untuk meneliti penggunaan  preposisi  dalam bahasa  
Jepang,  perlu  diadakan  perbandingan  dengan  preposisi bahasa  Indonesia  
sebagai dasar pembandingnya. Dan hal  ini  tujuannya  adalah  untuk  mencari  
persamaan-persamaan   penggunaan 
preposisi  serta perbedaan yang lain dalam kedua bahasa  tersebut terutama dalam 
segi bentuknya. 
 

Analisis  kontrastif  membandingkan dua  bahasa  yang  tidak serumpun,  
misalnya mengkontaraskan bahasa Jepang  dengan  bahasa Indonesia  bukan 
merupakana bahasa yang serumpun,  maka  peneliti ingin  mengetahui lebih 
mendalam mengenai keduan bahasa  tersebut khususnya pada bidang kata depan 
(preposisi). Studi kontrastif sekarang mempunyai peranan penting terutama dalam  
proses pengajaran bahasa asing. Proses belajar bahasa  ini 
perlu  diadakan suatu analisis tentang aspek-aspek bahasa  tersebut, terutama bagi 
orang Indonesia yang mempelajari bahasa asing. 
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1.2. Permasalahan 
 

Bila  mempelajari atau meneliti bahasa, sudah  barang  tentu tidak  terlepas 
dari mempelajari atau meneliti linguistik  bahasa yang dipelajarinya, baik fonologi, 
semantik, sintaksis dan  lain-lain yang termasuk bidang-bidang linguistik.  

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah masalah  preposisi dan  
penggunaannya baik dalam bahasa Jepang maupun  dalam  bahasa 
Indonesia.  Sesuai  dengan sasaran masalah yang  akan  di  teliti yaitu kontrastif 
preposisi bahasa Jepang dengan preposisi  bahasa Indoneisa, maka jelas akan 
didapat persamaan-persamaan dan perbe daan  penggunaan preposisi dari kedua 
bahasa  tersebut. Terlebih lagi  kedua  bahasa tersebut tidak  serumpun  
kemungkinan  adanya perbedaan-perbedaan dalam penggunaannya besar sekali.  

Hal-hal  perbedaan yang prinsipil sekali dari  kedua  bahasa tersebut  selain 
masalah huruf (kanji, hiragana,  katakana  dalam bahasa  Jepang), juga masalah 
pola (hukum) dan  susunan  kalimat. Misalnya,  susunan kalimat bahasa Jepang 
menggunakan pola S  O  P (Subjek, Objek, Predikat), sedangkan bahasa Indonesia 
menggunakan pola S P O (Subjek, Predikat, Objek). Begitu juga struktur  frasa 
bahasa  Jepang berpola M D (Menerangkan Diterangkan)  dan  bahasa Indonesia 
berpola D M (Diterangkan Menerangkan).  

Beranjak  dari perbedaan-perbedaan dari kedua bahasa  tersebut,  perlu 
diadakan penelitian kearah suatu  perbandingan  (kontrastif) yang diharapkan 
hasilnya dapat melengkapi atau  menambah referensi  yang berkaitan dengan 
masalah morfologi bahasa  Jepang khusunya  dalam bidang preposisi (kata depan). 
Dan tidak  menutup kemungkinan bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa yang  
mempelajari bahasa Jepang.  

Berkaitan  dengan  hal-hal yang sudah  dikemukakan  di  atas dapat 
dirumuskan beberapa masalah yang perlu digarap dalam  penelitian ini, yaitu : 
a. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan antara  preposisi  bahasa Jepang 
dengan preposisi bahasa Indonesia. 
b. Bagaimanakah penggunaan atau fungsi  preposisi  bahasa  Jepang dan preposisi 
bahasa Indonesia di dalam kalimat. 
 
1.3. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang preposisi (kata depan) baik 

dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia. 
2. Untuk mengetahui sejauhmana perbedaan atau persamaan-persamaan 

penggunaan preposisi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia serta fungsi preposisi 
di dalam kalimat. 

3.  Untuk mendeskripsikan analisis  preposisi  bahasa  Jepang  dan bahasa Indonesia 
secara kontrastif. 

 
 
PENGERTIAN PREPOSISI DAN KONTRASTIF 
 
2.1. Pengertian Preposisi 

Preposisi  atau kata depan adalah kata tugas  yang  bertugas sebagai  unsur 
pembentuk frasa preposisional. Preposisi  terletak di  bagian  awal frasa dan unsur 
yang mengukutinya  dapat  berupa nomina, adjektiva, atau verba ( Anton M 
Moeliono 1993 : 230).  

Gorys  Keraf, ( 1984 : 80 ) mengatakan : Kata  Depan  adalah bagian kata 
yang merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian  kalimat.  Demikian juga Soekono 
Wirjoeoemodo ( 1985 : 193 )  mengata- 
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kan:  kata  Depan atau kata perangkai atau preposisi  ialah  kata yang 
menggabungkan dua kata yang berbeda jabatan dalam kalimat.  

Berdasarkan  beberapa  pendapat diatas, maka  dapat  ditarik kesimpulan  
bahwa  kata  depan atau preposisi  adalah  kata  yang merangkaikan kata-kata atau 
bagian-bagian kalimat yang  berfungsi menggabungkan dua kata yang berbeda 
jabatannya dalam kalimat, dan selalu terdapat di depan nomina, adjektiva ataupun 
verba.  

Jadi dalam penelitian ini peneliti memakai dua istilah  kata tugas yaitu 
preposisi dan kata depan. Istilah ini dipakai  karena menurut hemat peneliti kedua-
duanya sudah sangat lazim dipakai didalam pengajaran dan di dalam pemakaian 
sehari-hari. 
 
2.2. Pengertian Linguistik Kontrastif 

Kata  Kontrastif  berasal dari perkataan  Contrastive  yaitu kata  keadaan 
yang diturunkan dari kata kerja to contras  artinya berbeda atau bertentangan.   

Dalam  The american College Dictionary  terdapat  penjelasan sebagai 
berikut: 

 
Contras   : to set in opposition in order to show unli keneses, compare by observing 
differences. 
 
Artinya   : menempatkan dalam oposisi atau pertentangan  dengan tujuan 
memperlihatkan ketidaksamaan, memperbandingkan dengan jalan  memperhatikan 
pebedaan-perbedaan. 
 

Dari penjelasan tersebut penelitik dapat menarik kesimpulan, bahwa  yang 
dimaksud dengan istilah linguistik kontrastif  adalah ilmu  bahasa  yang meneliti  
perbedaan-perbedaan,  ketidaksamaanketidaksamaan yang terdapat pada pula dua 
bahasa atau lebih  yang tidak serumpun.  

Linguistik  kontrastif  komparatif adalah ilmu  bahasa  yang meneliti  
persamaan dan perbedaan dengan cara  membandingkan  dua bahasa  atau  lebih  
yang serumpun.  Misalnya  komparatif  bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. 

 Linguistik  kontrastif pada dasarnya hanya  meneliti  perbedaan-perbedaan 
atau ketidaksamaan-ketidaksamaan yang nyolok  yang terdapat pada dua bahasa 
atau lebih yang tidak serumpun,  sedangkan persamaan-persamaannya tidak begitu 
dipentingkan atau  diperhatikan.  Kesamaan-kesamaan yang ada di anggap sebagai  
hal  yang biasa atau hal umum saja.  

Studi  kontrastif adalah suatu studi yang mempunyai  peranan penting  dalam 
proses mengajar bahasa asing. Dalam proses  mengajara  bahasa, yang paling 
penting adalah  menentukan  aspek-aspek kesamaan serta perbedaan dua bahasa 
yang diperbandingkan.  

Analisis kontrastif adalah suatu metode analisis  pengkajian kontrastif,  ini  
menunjukan kesamaan dan  perbedaan  antara  dua bahasa dengan tujuan untuk 
menemukan prinsip yang dapat  diterapkan  pada masalah praktis dalam pengajaran 
bahasa  atau  terjemaannya.  

Kesimpulannnya  linguistik kontrastif merupakan  salah  satu cabang  
linguistik yang fungsinya mengontraskan dua  bahasa  atau lebih  tidak  serumpun 
dan linguistik kontrastif  dapat  membantu kesulitan yang mungkin dialami 
seseorang dalam mengajarkan bahasa yang berbeda rumpun bahasanya, ataupun 
bagi seseorang yang  bela jar bahasa asing yang rumpun bahasanya berbeda. 
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PREPOSISI BAHASA INDONESIA DAN PREPOSISI BAHASA JEPANG 
 
3.1. Pembagian preposisi Bahasa Indonesia  

Di  dalam bahasa Indonesia pembagian preposisi  dibagi  atas dua bagian 
yaitu : 
a. Pembagian preposisi menurut asalnya. 
b. Pembagian preposisi menurut susunannya. 
ad a. Pembagian preposisi menurut asalnya. 
1. Preposisi ialah kata depan yang sejak dahulu sampai sekarang berfungsi sebagai 
kata depan. Bahasa Indonesia mempunyai  tiga macam preposisi asli yaitu : di, ke, 
dari. 
2. Preposisi tidak asli ialah kata yang mula-mula berfungsi sebagian kata benda, 
tetapi kemudian berfungsi sebagai kata depan, misalnya  :  pada, atas, bawah, luar,  
depan,  antara,  sampai dengan,  tentang, oleh, dan lain-lain (Soekono  
Wirjosoedarmo, 1984 : 193). 
 
ad b. Pembagian preposisi menurut susunannya 
1.  Preposisi tunggal ialah kata depan yang dalam pemakaiannya tidak  bergabung 

dengan kata depan lainnya. Misalnya :  di,  ke, dari, akan, oleh, tanpa, dengan, 
untuk, pada. 

2.  Preposisi majemuk ialah kata depan yang  sebenarnya  merupakan gabungan  
dari  dua kata depan, misalnya :  kepada,  di  atas, daripada. 

Dintinjau dari segi bentuknya, preposisi dapat dibagi menjadi  dua  bagian,  
yaitu : Preposisi  Monomorfemis  dan  Preposisi Polimorfemis.  Preposisi 
monomorfenis adalah preposisi yang  terdiri hanya atas satu morfem dan karena itu 
tidak dapat diperkecil lagi  bentuknya.  Contoh  preposisi ini adalah :  di,  ke,  dari, 
dengan,  buat,  untuk,  guna, oleh, pada,  tentang,  karena,  dan sebab. 

Preposisi  polimorfemis  terdiri atas dua macam :  (1)  yang dibentuk dengan 
memakai afiks, contohnya : selama, bagaikan.  (2) 
yang dibentuk dengan menggambungkan dua kata atau lebih, contohnya  :  selain  
dari dan sampai dengan, sampai  ke  dan  lain-lain (Anton M Moeliono, 1993 : 230).  

Melihatnya  banyak preposisi dalam bahasa Indonesia  seperti yang  telah 
diutarakan diatas, peneliti membatasi  analisis  kontrastifnya  pada  preposisi 
monomorfemis saja, yaitu  :  di,  ke, dari,  dengan,  buat, untuk, guna, oleh, pada,  
tentang,  karena, sebab,  bagi dan sejak. Hal ini dimaksudkan supaya tidak  terlalu 
luas dan menyulitkan dalam interpretasi maknanya. 
 
3.2. Preposisi Dalam Bahasa Indonesia 

Dalam  sub-sub  ini, peneliti bermaksud  menerangkan  fungsi preposisi  
monomorfemis  satu-persatu serta  pemakaian  di  dalam kalimat. 
 
1. Preposisi "di" 
Preposisi di pada dasarnya berfungsi menyatakan tempat  atau menandai hubungan 
tempat berada. 
Contoh : 
- Saya tingga di Bandung. 
- Dia lahir di Medan. 
- Di toko bunga banyak bunga ros. 
- Dan lain-lain. 
 

Tetapi  pada  masa  sekarang ini sering  pula  dipakai  pula dipakai untuk 
mendahului kata yang menyatakan waktu atau di depan suatu kata yang menyatkan 
karya tulis. 
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Contoh : 
- Di zaman ini. 
- Di hari minggu. 
- Di surat kabar. 
- Dan lain-lain. 
 
Menurut kaidah bahasa Indonesia untuk mendahului suatu keterangan atau karya 
tulis seperti cintoh di atas hendaknya dipakai  preposisi pada atau dalam. 
Contoh : 
- Pada zaman ini. 
- Pada hari minggu. 
- Dalam surat kabar. 
- Dan lain-lain. 
 
Selain itu preposisi di dapat pula dipakai dalam arti akan. 
Contoh : 
- Orang tak tahu di buruknya. 
- Udang tak tahu di bungkuknya. 
 
2. Preposisi "ke" 

Preposisi  ke pada dasarnya berfungsi menyatakan  arah  atau tempat yang 
dituju. Sering dipakai berhubungan dengan kata  kerja atau ungkapan-ungkapan 
yang beraspek gerak, sedang yang  mengikutinya menyatakan tempat. Dengan kata 
lain fungsi preposisi ke ini adalah menandai hubungan arah menuju suatu tempat. 
Contoh : 
- Minggu depan kami bertamsya ke Danau Toba. 
- Dia pergi ke ladang bersama ayahnya. 
- Anak itu setelah makan pergi ke sekolah. 
- Dan lain-lain. 
 
Kadang-kadang dipakai pula untuk menyatakan keterangan waktu. 
Contoh : 
- Dia memandang jauh ke masa lampau. 
- Ingatannya melayang ke masa silam. 
- Dan lain-lain. 
 
3. Preposisi "dari" 

Preposisi  dari pada dasarnya berfungsi  menunjukkan  tempat asal atau asal 
mula suatu proses, unsur, Misalnya : 
 
a. Yang menyatakan tempat asal 
Contoh : - Dia datang dari Bandung. 
- Dari Bandung ke Jakarta dia naik bis. 
- Dan lain-lain. 
 
b. Yang menyatakan asal/bahan 
Contoh : - Kursi itu terbuat dari kayu. 
- Kecap itu terbuat dari kacang kedelai. 
- Dan lain-lain. 
 
c. Yang menyatakan sebab 
Contoh : - Dari itulah aku menolak permintaannya. 
- Dari takutnya dia pun menangislah. 
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- Dan lain-lain. 
 
d. Yang menyatakan pengertian sejak 
Contoh : - Dari pagi anak itu tidak makan. 
- Dari hari minggu yang lalu dia sudah sakit. 
- Dan lain-lain. 
 
e. Yang menyatakan arti di antara 
Contoh : - Seorang dari penjahat itu tertembak. 
- Dua orang dari mahasiswa itu meninggal. 
- Dan lain-lain. 
 
f. Yang menyatakan arti tentang 
Contoh : - Dia menulis karangan dari hal bercocok tanam. 
- Dia menceritakn dari hal kehidupan dahulu. 
- Dan lain-lain. 
 
g. Yang menyatakan perbandingan 
Contoh : - Adiknya lebih pandai dari kakaknya. 
- Bahasa Jepang lebih sukar dari bahasa Inggris. 
- Dan lain-lain. 
 
h. Yang memakai makna pemisahan 
Contoh : - Kita harus menjauhkan diri dari musuh. 
- Anda harus mengundurkan diri dari jabatan. 
- Dan lain-lain. 
 
4. Preposisi "dengan" 
a. Untuk menyatakan arti bersama-sama 
Contoh : - Dia pergi ke pasar dengan ibunya. 
- Saya pergi keladang dengan ayah. 
- Dan lain-lain. 
 
b. Untuk menyatakan arti dengan lawan 
Contoh : - Saya berkelahi dengan adik. 
- Saya berdebat dengan dia. 
 
c. Untuk menyatakan arti sama dengan dan 
Contoh : - Ayah dengan ibu tidak pernah bertengkar. 
- Toni dengan Tono tidak pernah berpisah. 
- Dan lain-lain. 
 
d. Untuk menyatakan kira-kira sama artinya dengan sambil 
Contoh : - Dia berkata dengan senyum. 
- Dengan gembira saya ucapkan terima kasih. 
- Dan lain-lain. 
 
e. Untuk menyatakan alat (mempergunakan alat) 
Contoh : - Saya makan dengan sendok. 
- Saya memotong kayu dengan kayu. 
- Dan lain-lain. 
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f. Untuk menyatakan keterangan keadaan. 
Contoh : - Berkat doamu kami tiba dengan selamat. 
- Berkat bimbingannya saya lulus dengan memuaskan. 
- Dan lain-lain. 
 
g. Sebagai alat mengeksplisitkan hubungan kata 
Contoh : - Sesuai dengan keputusan rapat. 
- Sesuai dengan permintaan pimpinan. 
- Dan lain-lain. 
h. Untuk menyatakan keterangan komparatif 
Contoh : - Ibu sama tingginya dengan Gina. 
- Anggri sama pintarnya dengan Indri. 
- Dan lain-lain. 
 
5. Preposisi "oleh" 
Preposisi oleh pada dasarnya dipakai untuk : 
a. Menandai makna pelaku tindakan dalam kalimat pasif. 
Contoh : - Bangunan ini diresmikan oleh bapak Presiden. 
- Mahasiswa yang pandai biasanya dipuji oleh guru. 
- Dan lain-lain. 
 
b. Menandai makna sebab, sejalan dengan pemakaian kata karena 
Contoh  : - Pipi yang telah kering kembali basah oleh  tetesan air mata. 
- Jalan itu kembali longsor oleh derasnya air hujan. 
- Dan lain-lain. 
 
c. Preposisi oleh berfungsi menghubungkan kata kerja dengan objek pelaku secara 
implisit. Kadang-kadang  sifatnya, yakni apabila kata kerja berawalan di langsung 
diikuti objek pelaku. 
Contoh : - Makanan itu dimasukkan oleh Silvi ke dalam lemari. 
- Makanan itu dimasukkan Silvi de dalam lemari. 
 

Dalam  beberapa  kalimat tertentu kata  oleh  dipakai  tidak boleh dihilangkan 
yaitu : 
(1)  Apabila  kata kerja dan objek pelaku di  antarai  oleh  kata 
lain. 
Contoh : - Barang itu telah dikirimkan dengan pos oleh kakak kemarin. 
             - Surat itu telah dituliskan dengan pena oleh Gina. 
 
(2)  Apabila kata oleh dipakai memulai kalimat. 
Contoh : - Oleh guru dibacakannya surat kabar itu dengan suara yang keras. 
              - Oleh Anggri dimakannya kue itu sepuas-puasnya. 
 
(3)  Apabila kata oleh menghubungkan kata kerja berawalan ter dengan pelengkap 
pelaku. 
Contoh : - Bukunya terbawa oleh saya. 
              - Tidak terasakan olehnya kesukaran  hidup  akibat   devaluasi yang 
berlangsung. 
              - Dan lain-lain. 
 
(4)  Apabila kata oleh mengikuti kata kerja aus. 
Contoh : - Mintalah oleh atasan cuti dalam minggu ini juga. 
              - Tampak oleh saya kapal terbang itu jatuh. 
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(5)  Apabila kata oleh mengikuti kata kerja bersimulfiks ke-an. 
Contoh : - Ketahuan oleh pengawas peserta ujian yang sedang nyontek. 
             - Kelihatan oleh polisi gelagat orang yang mencuri gakan itu. 
             - Dan lain-lain. 
 
6. Preposisi "untuk" 
Sebagai preposisi, kata untuk di pakai : 
a. Untuk menandai makna peruntukan, sejalan dengan pemakaian preposisi bagi. 
Contoh : - Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh untuk ibu. 
              - Dia datang ke Medan untuk memberikan  ceramah  tentang peranan 
bahasa                         
                Jepang dewasa ini. 
              - Pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang untuk 
kepentingan masyarakat. 
 

Karena preposisi untuk sejalan  dengan  pemakaian  preposisi bagi,  maka 
kata untuk seperti yang terdapat pada contoh di  atas dapat diganti menjadi 
preposisi bagi tanpa mengubah arti. 
Contoh : -  Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh bagi ibu. 
              -  Pemerintah mengadakan  pembangunan  di  segala  bidang 
                 bagi kepentingan masyarakat. 
 

Preposisi untuk, apabila mengikuti kata benda (nomina)  pada dasarnya bisa 
diganti oleh preposisi bagi. Tetapi apabila  mengikuti  kata  kerja  (verba), preposisi 
untuk  tidak  bisa  diganti dengan bagi. 
Contoh : - Dia datang ke Medan untuk memberikan ceramah  tentang peranan 
bahasa Jepang            
                dewasa ini. 
              - Mereka datang ke rumah temannya untuk belajar  bahasa 
                 Jepang. 
kalimat  diatas,  preposisi untuknya tidak  bisa  diganti  dengan preposisi bagi. 
Contoh : - Dia datang ke Medan bagi memberikan  ceramah  tentang 
                peranan bahasa Jepang dewasa ini. 
             - Mereka datang ke rumah temannya bagi  belajar  bahasa 
                Jepang. 
 
b. Untuk menandai makna kegunaan. 
Contoh : - Mesin tik Wapro dipakai untuk tulisan kanji. 
             - Sampai organik dipakai untuk makanan babi. 
 
7. Preposisi "pada" 

Preposisi pada befungsi untuk menandai hubungan tempat  atau waktu. 
Contoh : - kami akan berangkat pada hari minggu. 
             - Kotorannya nempel pada bajuku. 
             - Dan lain-lain. 
 
8. Preposisi "karena dan sebab" 

Preposisi ini pada dasarnya berfungsi untuk menandai  hubungan sebab. 
Contoh : - Rina tidak masuk sekolah karena kematian ayahnya. 
             - Sebab hujan, kami tidak jadi pergi. 
             - Dan lain-lain. 
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9. Preposisi "sejak" 

Preposisi  sejak  dapat berfungsi  untuk  menandai  hubungan waktu dari saat 
yang satu ke saat yang lain. 
Contoh : - Dia suka wayang kulit sejak kecil. 
             - Sejak zaman Tokugawa bahasa Jepang bersatu. 
             - Dan lain-lain. 

Preposisi  sejak yang terdapat pada kalimat  diatas  kadang-kadang bisa 
diganti dengan preposisi dari. 
Contoh : - Dia suka wayang kulit dari kecil. 
              - Dari zaman Tokugawa bangsa Jepang bersatu. 
 
10. Preposisi "buat" 

Preposisi  buat  berfungsi  menandai  hubungan   peruntukan. Preposisi  ini 
sama dengan preposisi untuk yang telah  dijelaskan sebelumnya. 
 
Contoh : - Yang kecil itu buat adikmu. 
              - Buat saya yang mana bajunya. 
              - Dia datang buat memberikan keterangan tentang keluarga berencana. 
              - Dan lain-lain. 
 
11. Preposisi "guna" 

Preposisi  guna  berfungsi sama dengan  preposisi  buat  dan preposisi  untuk. 
Tetapi preposisi guna tidak bisa  diikuti  oleh kata benda khusus (nomina khusus) 
seperti; Bapa, ibu, paman, guru dan  lain-lain.  Pada dasarnya kata guna  diikuti  
dengan  nomina turunan. Nomina turunan pada umumnya di bentuk dengan 
menambahkan prefiks, sufiks atau konfiks pada bentuk dasar, seperti :  
kepentingan, persatuan, pelebaran dan lain-lain. Contoh : - Pemerintah mengadakan 
pembangunan  di  segala  bidang guna kepentingan masyarakat. Guna pelebaran 
jalan, pemerintah menghimbau kepada kepada masyarakat supaya pindah dari 
tempat itu. 
 

Preposisi  guna  yang  tidak bisa diikuti  oleh  kata  benda khusus (nomina 
khusus) contohnya sebagai berikut : 
Contoh : - Dia tidak pernah lupa membawa oleh-oleh guna ibu  dan adik-adik. 
- seharusnya : 
- Dia tidak pernah lupa membawa oleh-oleh untuk ibu  dan adi-adinya. 
- Guna ayah yang mana sepatunya. 
seharusnya : 
- Untuk atau buat ayah yang mana sepatunya. 
- Sampah apabila diolah menjadi kompos dapat dijual guna pupuk 
seharusnya : 
-  Sampah  apabila diolah menjadi kompos  dapat  di  jual untuk pupuk. 
12. Preposisi "tentang" 

Preposisi ini berfungsi menandai hubungan ihwal peristiwa. 
Contoh  : - Bu Amir bercerita tentang peristiwa  yang  mengerikan itu. 
- Mahasiswa jurusan  bahasa  Jepang  berdikusi  tentang kebudayaan Jepang zaman 
Chusei. 
- Di depan kelas guru berbicara tentang kenakalan remaja sekarang. 
 
3.3. Preposisi Dalam Bahasa Jepang 
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Preposisi  karena sama artinya dengan kata depan, maka  pengertiannya  
dalam bahasa Jepang disebut Zenchishi. Zenchishi  ini terdiri  dari  huruf kanji Zen   
(    ) artinya depan, Chi   
(     ) artinya  letak, dan Shi (    ) artinya kata. Jadi arti  Zenchishi adalah kata yang 
letaknya di depan atau kata depan.  

Pada dasarnya preposisi  monomorfemis diatas dapat diidentikan  dengan  
Zenchishi yang dikategorikan ke  dalam  Joshi  (kata bantu).  Kata  yang termasuk 
joshi tersebut adalah : ni,  de,  e, kara, to, o, no, wa dan ga.. Tetapi untuk kata no, 
wa, dan ga ini tidak termasuk ke dalam preposisi monomorfemis, sehingga  
penelitian ini terbatas pada kata : ni  (di,  pada,  ke,  oleh, untuk, bagi),  e  (ke),  
kara  (dari, karena), to (dengan), o (dari), de (di, dengan, karena) dan  kara (dari, 
karena), ini semuanya termasuk ke dalam preposisi monomorfemis.  

Dalam  sub  bab ini, peneliti bermaksud  menerangkan  fungsi preposisi  
monomorfemis dalam bahasa Jepang yang pada  hakekatnya diidentikan dengan 
joshi, serta pemakaiannya didalam kalimat. 
 
1. Ni artinya di, ke, pada, untuk, oleh, dengan, dari, bagi. 

Preposisi  ni  yang dalam bahasa  Indonesianya  sama  dengan preposisi di 
pada dasarnya sama fungsinya, yaitu menunjukan  atau menyatakan tempat dimana 
ada sesuatu. 
 
a. Preposisi ni untuk menunjukan tempat dimana ada sesuatu 
Contoh : - Hanaya ni bara no hana ga takusan arimasu.  
                Di toko bungan banyak bunga ros. 
              - Sensei wa yakusho ni imasu. 
                Guru ada di kantor. 
 
b. Preposisi ni dapat diletakkan di belakang keterangan waktu seperti  :  pukul, hari, 
tanggal, bulan, tahun  dan  lain-lain kecuali untuk kata-kata kyo (hari ini), kino 
(kemarin), ashita (besok), asatte (lusa) dan yang sejenis. Dalam bahasa  Indonesia  
juga demikian, yang itu kata di dipakai untuk  mendahului kata yang menyatakan 
waktu. 
Contoh : -  Nichiyobi ni gakko ga yasumimasu.  
Di hari minggu sekolah libur. 
- Genzai ni Nihon ga hatten shiteimasu.  
- Di zaman sekarang Jepang berkembang. 
 
c. Preposisi ni untuk menyatakan tempat berakhirnya suatu gerakan 
Contoh : - Jakarta ni tsukimashita.  
                Tiba di Jakarta. 
              - Tsukue no ue ni hon o okimashita. 
                meletakan buku di atas meja. 
 
d. Preposisi ni untuk menyatakan letak dimana sesuatu  hal/benda berada pada 
suatu tempat 
Contoh : - Koko ni kuruma o tomemasu. 
                Memparkirkan kendaraan di tempat ini. 
             - Kami ni kakimasu. 
                Menulis di kertas. 
 
e. Preposisi ni untuk menyatakan  suatu tempat, benda  atau  arah dari suatu 
gerakan. Kata ni sama dengan kata ke. 
Contoh : - Nihon ni ikimasu. 
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                Pergi ke Jepang. 
             - Gakko ni ikimasu. 
                Pergi ke sekolah. 
f. Preposisi ni untuk menunjukan waktu kejadian atau untuk menandakan hubungan 
tempat atau waktu. 
Contoh : - Kotoshi no sangatsu ni Nihon e kimashita. 
                Saya datang ke Jepang pada bulan Maret tahun ini. 
              - Nichiyobi ni kaisha ga yasumimasu. 
                 Pada hari minggu perusahaan libur. 
                Preposisi ni diatas artinya sama dengan kata pada. Tetapi bisa juga 
digunakan kata           
                di. 
 
g. Preposisi ni mengikuti kata kerja  bentuk  sambung  (renyokei) atau kata benda 
yang menyatakan perbuatan. Kata ni disini sama dengan kata untuk. 
Contoh : - Asosi ni ikimasu. 
                Pergi untuk bermain. 
             - Undoo ni kimasu. 
                Datang untuk berolah raga. 
 
h. Preposisi ni untuk menandai makna pelaku tindakan  dalam  kalimat pasif. Kata ni 
disini sama dengan kata oleh. 
Contoh : - Jozuna gakusei wa itsumo sensei ni homeramasu. 
                Mahasiswa yang pandai biasanya dipuji oleh guru. 
             - Watashi wa dorobo ni okane o nusumaremashita. 
                Uang saya dicuri oleh pencuri. 
 
i. Preposisi ni yang menyatakan  perbuatan  lawan  bicara  dan mengadung  makna  
bahwa  yang aktif hanya  sepihak  saja  atau secara kebutulan. Preposisi ni ini sama 
dengan kata dengan. 
Contoh : - Watashi wa Amirsan ni soodan shimashita. 
                Saya telah berunding dengan sudara Amir. 
             - Igaina tokoro de Ginasan ni aimashita. 
Telah  bertemu dengan saudari Gina di  tempat  yang tidak diduga. 
 
j. Preposisi ni yang menyatakan pemberi dan  penerima. Preposisi 
ni ini sama dengan kata dari. 
Contoh : - Amirsan wa Edisan ni okane moraimashita. 
Saudara Amir menerima uang dari saudara Edi. 
- Watashi wa ni tokei o moraimashita. 
Saya menerima jam tangan dari ibu. 
 
k. Preposisi ni berfungsi menandai hubungan peruntukan. Preposisi ini sama dengan 
preposisi bagi. 
Contoh : - Kaze ni yoku kiku kusuri. 
               Obat yang mujarab bagi selesma. 
             - Kono naifu wa chiisaku kiru no ni benri da. 
               Pisau ini praktis bagi memotong kecil-kecil. 
 
2. "E' artinya ke 

Preposisi  e  menyatakan arah dan diletakan  setelah  tempat atau arah 
dituju. Dengan kata lain fungsi preposisi e ini  adalah menandai hubungan arah 
menuju suatu tempat. 
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Contoh : - Ginasan wa gakko e ikimasu. 
Saudari Gina pergi ke sekolah. 
- Raishu watashitachi wa Tobako e ryokoshimasu. 
Minggu depan kami akan bertamsya de Danau Toba. 
 
3. "Kara" artinya dari, karena 

Preposisi kara dalam bahasa Indonesianya sama artinya dengan preposisi dari 
dan preposisi karena. 
 

Preposisi  kara yang berarti dari mempunyai  fungsi  sebagai berikut : 
a. Yang menyatakan tempat asal 
Contoh : - Kare wa Bandung kara kimashita. 
Dia datang dari Bandung. 
- Hi wa higashi kara noboru. 
Matahari terbit dari timur. 
 
b. Yang menyatakan asal/bahan atau menunjukan  apa  yang  menjadi bahan  
baku/materi  setelah menjadi  barang  sifat-sifat  dari bahan baku tersebut tidak 
kelihatan lagi. 
Contoh : - Shoyu wa mame kara tsukuraremasu. 
Kecap terbuat dari kacang. 
- Uwisukii wa mugi kara tsukuraremasu. 
Wiski terbuat dari gandum. 
 
c. Yang menyatakan pengertian sejak atau menunjukkan waktu permulaan sesuatu. 
Contoh : - Ichinem hodo mae kara jogingu o hajimemashita. 
Saya  mulai berlati joging dari   kira-kira   sehun yang lalu. 
- Asa kara sono kodomo wa tabenai. 
Dari pagi anak itu tidak makan. 
 
d. Yang menyatakan makna pemisahan 
Contoh : - Watashitachi  wa  kono  uchi  kara   nigeranekereba narimasen. 
Kita harus melarikan diri dari rumah ini. 
- Anata wa shokugyo kara modosanakereba naranai. 
Anda harus mengundurkan diri dari jabatan. 
Preposisi kara yang artinya karena mempunyai fungsi  sebagai berikut : 
a. Untuk menunjukan hal yang menjadi sebabnya 
Contoh : - Hitsuyoo kara konpyuutaa o katta. 
Membeli komputer karena didorong keperluan. 
- Fuchuui kara ookina jiko ga okotta. 
Karena kelalaian telah terjadi kecelakaan. 
 
b. Untuk menunjukan alasan hal disebut kemudian atau keadaan yang menjadi dasar 
pikiran. 
Contoh : - Kinoo wa atama ga itakatta kara hayaku netta 
Kemarin saya lekas tidur karena sakit kepala. 
- Atsuku naru daroo kara booshi o kaburinasai. 
Kenakanlah topi karena hari akan menjadi panas. 
 
4. "de" artinya dengan, di, dari, sebab 

Preposisi de artinya bisa bermacam-macam, yaitu bisa berarti dengan, di, 
dari, dan sebab. Perubahan makna preposisi de  tersebut tergantung pada 
situasinya. 
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Preposisi  de yang artinya dengan mempunyai  fungsi  sebagai berikut : 
a. Untuk menyatakan cara atau jalan 
Contoh : - Konna setsumei de minna wakarimashita. 
Dengan penjelasan seperti ini semua mengerti. 
- Kono hoho de shiryo o atsumemasu.. 
Mengumpulkan data dengan metode ini. 
 
b. Untuk menunjukkan makna dengan cara menggunakan 
Contoh : - Watashi wa gakko e basu de ikimasu. 
Saya pergi ke sekolah dengan bis. 
- watashi wa Nihongo de hanashimasu. 
Saya berbicara dengan bahasa Jepang. 
 

Preposisi de yang artinya di mempunyai fungsi sebagai  berikut : 
a. Untuk menyatakan tempat dimana terjadi perbuatan 
Contoh : - Watashi wa hanaya de bara no hana o kaimashi ta. 
Saya membeli bunga ros di toko bunga. 
- Watashitachi wa cafetaria de baso o tabemashita. 
Kami telah makan baso di cafetaria. 
 
b. Untuk menyatakan ruang lingkup 
Contoh : - Nihon de ichiban atsui tsuki wa hachigatsu desu. 
                Di Jepang bulan yang paling panas adalah bulan Agustus. 
             - Indonesia de iciban utsukusii keshiki wa Bali desu. 
               Di Indonesia pemandangan yang paling indah adalah Bali. 
 
c. Untuk menunjukan tempat dimana sesuatu dilakukan  atau  tempat terjadinya 
Contoh : - Asu no ni ji ni eigakan no mae de aimashoo. 
               Mari kita bertemu besok jam 2.00 di depan gedung bioskop. 
             - Michi de mukashi no tomodachi ni battari dea atta. 
               Secara kebetulan bertemu dengan kawan lama di jalan. 
 

Preposisi  de yang artinya dari hanya memiliki fungsi  untuk menunjukan 
bahan atau caranya mengerjakan sesuatu, tetapi setelah menjadi  barang bahan 
dasarnya masih tetap kelihatan atau  sifat-sifat bahannya masih jelas kelihatan. 
 
Contoh : - Tsukue wa ki de tsukuraremasu. 
                Meja terbuat dari Kayu 
             - Ginasan wa niku to yasai de ryoori o tsukuteimasu. 
                Saudari Gina sedang membuat maskan dari daging dan sayuran. 
 

Preposisi  de  yang artinya sebab  pada  dasarnya  mempunyai fungsi untuk 
menunjukkan penyebab dan alasannya atau untuk menandai hubungan sebab. 
Contoh : - Ame de doko e wo ikimasen. 
               Sebab hujan tidak pergi kemana-mana. 
              - Byoki de gakko o yasumimashita. 
                Sebab sakit saya libur sekolah. 
 
5. "to" artinya dengan 

Preposisi  to yang berarti dengan mempunyai  fungsi  sebagai berikut : 
a. Untuk menunjukan puhak lain yang  melakukan  sesuatu  bersama-sama. 
Contoh : - Imooto to issho ni eiga ni ikimasu. 
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                Pergi menonton film bersama dengan adik  perempuan. 
             - Watashi wa chichi to issho ni kaerimasu. 
               Saya pulang bersama dengan ayah. 
 
b. Untuk menunjukan pihak lain yang diperlukan sebagai lawan suatu perbuatan. 
Dan mengandung makna saling (ada aktifitas kedua belah pihaknya). 
Contoh : - Tonari machi no chiimu to shiai o suru. 
                Bertanding dengan tim kota sebelah. 
             - Bochoo to soodan no ue gohenji sasete itada kimasu. 
                Kami  akan  memberikan  jawaban  setelah  merundingkannya dengan             
                kepala bagian kami. 
 
c. Untuk menunjukan dasar persamaan dan perbedaan suatu masalah. 
Contoh : - Indonesia no kikoo wa Nihon no kikoo to onaji desu. 
               Cuaca Indonesia sama dengan cuaca Jepang. 
             - Sensei no kaban wa watashi no kaban to chigaimasu. 
                Tas pak guru berbeda dengan tas saya. 
 
6. "0" artinya dari, tentang 

Preposisi o yang artinya dari hanya mempunyai fungsi untuk menyatakan 
tempat titik tolak/pemberangkatan 
 
Contoh : - Kare wa damatte heya o deta. 
                Dia diam-diam keluar dari kamar. 
              - Eki no chikaku ni basu o oriru. 
                Di dekat stasiun turun dari bis. 
 

Preposisi  o  yang artinya tentang  mempunyai  fungsi  untuk menyatakan  
objek,  dalam  pemakaiannya  pada  kalimat  transitif diletakan antara objek dan 
predikat. 
Contoh : - Watashi wa Nihon bunka o setsumei shimasu. 
                Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Jepang. 
             - Watashi wa Indonesia bungaku o kenkyu shitai. 
               Saya ingin meneliti tentang kesusastraan Indonesia. 
 
 
KONTRASTIF PREPOSISI BAHASA JEPANG DENGAN PREPOSISI BAHASA 
INDONESIA 
 

Pada  bab  sebelumnya  peneliti  telah  menjelaskan  tantang macam-macam  
preposisi bahasa Indonesia dengan  preposisi  bahasa Jepang  beserta dengan 
fungsi-fungsinya. Dalam bab  ini  peneliti ingin  mengontraskan  preposisi dari kedua  
basa  tersebut  untuk melihat apakah ada persamaan atau perbedaan-
perbedaannya.  

Adapun  yang  akan dikontraskan adalah di  bidang  pemakaian yang  
menyangkut fungsinya dan juga penulisannya. Dalam  analisis ini peneliti 
menjelaskan dulu pemakaian preposisi bahasa  Indonesia kemudian pemakaian 
preposisi bahasa Jepang. 
 
4.1. Pemakaian Preposisi 
1. Preposisi di 

Preposisi  di  berfungsi  menyatakan  tempat  atau  menandai hubungan 
tempat berada. 
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Contoh : - Di Bandung 
             - Di toko bunga 
 

Dalam bahasa Jepang preposisi di ini sama dengan ni 
Contoh : - Bandung ni 
                Di Bandung 
              - Hanaya ni 
                Di toko bunga 
Dan juga preposisi di ini sama dengan de 
Contoh : - Cafetaria de 
             Di cafetaria 
             - Hanaya de 
             Di toko bunga. 
Ditinjau dari penggunaannya ni dan de jelas berbeda. Ni digunakan untuk 
menunjukkan tempat dimana ada sesuatu, lihat contoh hal 29. Sedangkan de 
digunakan untuk menyatakan dimana terjadi perbuatan, lihat contoh halaman 35.  

Di dalam bahasa Indonesia baik yang menunjukan tempat dimana ada  
sesuatu  maupun yang menunjukkan dimana  terjadi  perbuatan, tidak mengalami 
perubahan preposisi seperti dalam bahasa Jepang. 

Kemudian preposisi di dipakai untuk mendahului kata menyatakan waktu. 
Contoh : - Di zaman ini 
             - Di hari minggu 
 

Dalam bahasa Jepang Preposisi di ini sama dengan ni 
Contoh : - Genzai ni 
                Di zaman ini 
              - Nichoyobi ni 
                Di hari minggu 
Contoh  lengkapnya  lihat halaman 29.  Pada  dasarnya  penggunaan preposisi diatas 
sama. 

Melihat  penjelasan  diatas, penggunaan preposisi  di  dalam bahasa 
Jepangnya bisa menggunakan ni atau de sesuai dengan situasinya. Sedangkan 
dalam bahasa Indonesia tidak demikian halnya. 
 
2. Preposisi ke 

Preposisi  ke pada dasarnya berfungsi menyatakan  arah  atau tempat tujuan. 
Dengan kata lain berfungsi menandai hubungan  arah menuju suatu tempat. 
Contoh : - Ke ladang 
             - Ke sekolah 

Dalam bahasa Jepang preposisi ke ini sama dengan e 
Contoh : - Hatake e 
                Ke ladang 
              - Gakko e Ke sekolah 
                Contoh  lengkapnya  lihat halaman 32.  Pada  dasarnya  penggunaan 
preposisi di atas adalah sama.  

Preposisi ke dipakai pula untuk menyatakan keterangan waktu. 
Contoh : - Dia memandang jauh ke masa lampau. 
             - Ingatannya melayang ke masa silam. 
Dalam bahasa Jepang preposisi ke disini sama dengan ni 
Contoh : - Kare wa kako ni toku miru. 
             Dia memandang jauh ke masa silam. 

Melihat penjelasan diatas, preposisi ke bisa digunakan untuk menyatakan 
arah atau tempat tujuan dan untuk menyatakan  keterangan waktu. Sedangkan 
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dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan  waktu pada dasarnya harus menggunakan 
ni dan tidak boleh menggunakan e. Jadi kesimpulannya, preposisi ke dalam bahasa 
Jepangnya bisa sama dengan e atau ni. 
 
3. Preposisi dari 

Preposisi dari mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Yang menyatakan tempat asal 
Contoh :  - Dari Bandung 
              -  Dari sekolah 
 

Dalam bahasa Jepang preposisi dari ini sama dengan kara. 
Contoh : - Bandung kara 
                Dari Bandung 
             - Gakko kara 
                Dari sekolah 
     
b. Yang menyatakan asal/bahan 
Contoh : - Kursi terbuat dari kayu. 
              - Kecap terbuat dari kacang. 
Dalam bahasa Jepang preposisi dari ini sama dengan kara  dan de. 
Contoh : - Shoyu wa mame kara tsukuraremasu. 
                Kecap terbuat dari kacang. 
             - Tsukue wa ki de tsukuraremasu. 
               Meja terbuat dari kayu. 
 

Preposisi  kara dan de diatas meskipun sama  artinya  dengan dari, namun 
penggunaannya berbeda. Kara disini dipergunakan untuk menunjukkan  apa yang 
menjadi bahan baku/materi  setelah  menjadi barang sifat-sifat dasar dari bahan 
baku tersebut tidak kelihatan lagi,  lihat subjek dan bahan baku pada contoh diatas.  
Sedangkan de  dipergunakan  untuk menunjukkan apa yang menjadi  bahan  baku 
setelah menjadi barang sifat-sifat dasar dari bahan baku tersebut masih  tetap 
kelihatan, lihat subjek dan bahan baku  pada  contohdiatas. 

Dalam  bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan  penggunaan preposisi  
seperti dalam bahasa Jepang. Jadi baik itu bahan  baku sifat-sifatnya  masih  
kelihatan atau  tidak,  tetap  menggunkaan preposisi dari tidak yang lain-lain. 
 
c. Yang menyatakan pengertian sejak atau menunjukkan waktu  permu 
laan sesuatu. 
Contoh : - Dari pagi naka itu tidak makan. 
- Saya mulai berlatih jogging dari kira-kira  setahun 
yang lalu. 
 

Dalam bahasa Jepang Preposisi dari disini sama dengan kara. 
Contoh : - Asa kara sono kodomo wa tabenai. 
Dari pagi anak itu tidak makan. 
- Ichinen hodo mae kara jogingu o hajimemashita. 
  Saya  mulai  berlatih jogging dari  kira-kira  setahun 
  yang lalu. 
 
d. Yang menyatakan sebab 
Contoh : - Dari itulah menolak permintaannya. 
             - Dari takutnya dia pun menangislah. 
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Dalam bahasa Jepang preposisi dari seperti ini tidak  dipergunakan.  Yang 
lazim dipergunakan adalah preposisi kara  atau  de yang berfungsi langsung 
menunjukkan penyebab dan alasannya. 
 
e. Yang menyatakan arti di antara 
Contoh : - Seorang dari penjahat itu tertembak. 
             - Dua orang dari mahasiswa itu meninggal. 

Dalam  bahasa Jepang, preposisi dari seperti  dalam  kalimat diatas tidak 
lazim dipergunan, karena dalam bahasa Jepang  preposisi dari seperti ini digunakan 
kata aida. Aida ini tidak  termasuk joshi, sehingga tidak bisa dikatakan preposisi. 
 
f. Yang menyatakan arti tentang 
Contoh : - Dia menulis karangan dari hal bercocok tanam 
              - Dia mencarikan dari hal kehidupan dahulu. 

Dalam  bahasa  Jepang preposisi dari ini  juga  tidak  lazim dipergunakan,  
karena ada preposisi khusus yang  menunjukkan  hal ihwal yaitu preposisi o artinya 
tentang. 
 
g. Yang menyatakan perbandingan 
Contoh : - Adiknya lebih pandai dari kakaknya. 
             - Bahasa Jepng lebih sukar dari bahasa Inggris. 

Dalam  bahasa Jepang preposisi dari seperti ini tidak  lazim dipergunakan,  
karena  yang lazim  dipergunakan  adalah  daripada artinya  sama dengan yori. 
Sedangkan yori ini termasuk  ke  dalam preposisi  polimorfemis. Jadi tidak termasuk 
dalam ruang  lingkup pembahasan peneliti. 
 
h.Yang menyatakan makna pemisahan 
Contoh : - Kita harus melarikan diri dari rumah ini. 
              - Anda harus mengundurkan diri dari jabatan. 

Dalam bahasa Jepang preposisi dari ini sama dengan kara. 
Contoh : - Watashitachi wa kono uchi kara nigeranakereba narima sen. 
             Kita harus melarikan diri dari rumah ini. 
             - Anata wa shokugyo kara modosanakareba naranai.  
             Anda harus mengundurkan diri dari jabatan. 
 

Pada dasarnya penggunaan preposisi diatas baik dalam  bahasa Indonesia 
maupun dalam bahasa Jepang adalah sama. 
 
4. Preposisi dengan 

Preposisi dengan mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk menyatakan arti bersama-sama 
Contoh : - Dia pergi ke pasar dengan ibu. 
              - Saya bekerja di ladang dengan ayah. 
Dalam bahasa Jepang preposisi dengan ini sama dengan to. 
Contoh : - Kanojo wa haha to isshoni ichiba e ikimasu. 
              Dia pergi ke pasar dengan ibu. 
              - Watashi wa chichi to issoni katake de Hataraki masu 
              Saya bekerja di ladang dengan ayah. 

Penggunaan  preposisi  dengan yang bermakna  atau  berfungs menyatakan 
arti bersama-sama, sebenarnya yang lazim dipakai dalam bahasa  Jepang  adalah to 
diikuti dengan kata issho  ni.  Artinya jarang  orang Jepang menggunakan to tanpa 
diikuti issho  ni  bisa bermakna  melakukan  sesuatu bersama-sama, lihat  contoh  
kalimat diatas.  Jadi kesimpulannya, kalimat diatas tidak  lazim  apabila kalimat  
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tersebut berbunyi : Kanojo wa haha to ichiba e  ikimasu. Yang  lazim nya adalah 
setelah to harus diikuti issho ni.  Tetapi issho ni ini tidaklah termasuk ke dalam joshi 
atau zenchishi.  

Begitu juga dalam bahasa Indonesia kalimat diatas seperti  : Dia  pergi ke 
pasar dengan ibu, bisa juga sebelum dengan  diikuti kata bersama-sama. Tetapi kata 
bersama-sama bukan preposisi dalam bahasa  Indonesia. Jadi yang betul-betul 
maknanya adalah  kalimat berikut : 
Contoh : - Dia pergi ke pasar bersama-sama dengan ibu. 
bahasa jepangnya : 
Kanojo wa haha to issho ni ichiba e ikimasu. 
Tetapi  contoh  kalimat diatas tidak  termasuk  pembahasan  dalam 
penelitian ini. 
 
b. Untuk menyatakan arti dengan lawan 
Contoh : Saya berkelahi dengan adik. 
             - Bertanding dengan tim dari kota sebelah. 

Dalam bahasa Jepang preposisi dengan ini artinya sama dengan to. Dan pada 
dasarnya penggunaannya adalah sama. 
Contoh : - Watashi wa atoto to kenka shimashita. 
               Saya berkelahi dengan adik. 
             - Tonari machi no chiimu to shiai o suru. 
               Bertanding dengan tim dari kota sebelah. 
 
c. Untuk menyatakan arti sama dengan dan  
Contoh : - Ayah dengan ibu tidak pernah bertengkar 
             - Toni dengan Tono tidak pernah berpisah. 

Dalam  bahasa  Jepang preposisi dengan  disini  tidak  lazim dipergunakan. 
Lihat contoh berikut : 
Contoh : - Chichi to haha wa kenka shita kotoga nai. 
              Ayah dan ibu tidak pernah bertengkar. 
Tidak bisa maknanya menjadi : 
Ayah dengan ibu tidak pernah bertengkar. 
 
d. Untuk menyatakan kira-kira sama artinya dengan sambil. 
Contoh :  - Dia berkata dengan tersenyum. 
              -  Dengan gembira saya ucapkan terima kasih. 
 

Dalam bahasa Jepang preposisi dengan seperti ini tidak ada. 
 
e. Untuk menyatakan alat (mempergunakan alat) 
Contoh : - Saya makan dengan sumpit. 
             - Saya menulis dengan pulpen. 
 

Dalam bahasa Jepang preposisi dengan ini sama dengan de. 
Contoh : - Watashi wa hashi de taberu. 
             Saya makan dengan sumpit. 
              - Watashi wa pen de kaku. 
             Saya menulis dengan pulpen. 

Untuk preposisi dengan yang menyatakan alat ini tidak  memakai to tetapi 
memakai de. Jadi preposisi dengan ini bisa pakai to dan  bisa pakai de. Sedangkan 
dalam bahasa Indonesia tidak  demikian halnya. 
 
f. Untuk menyatakan keterangan keadaan 
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Contoh : - Berkat doamu kami tiba dengan selamat. 
             - Berkat bimbingannya lulus dengan memuaskan. 

Dalam  bahasa  Jepang  preposisi dengan  seperti  ini  tidak dipergunakan. 
 
g. Sebagai alat mengeksplisitkan hubungan kata 
Contoh : - Sesuai dengan keputusan rapat. 
             - Sesuai dengan permintaan pimpinan. 
 

Dalam bahasa Jepang preposisi dengan seperti ini sama dengan ni. 
Contoh : - Kaigi no kettei ni au. 
               Sesuai dengan keputusan rapat. 
             - Shido no kiboo ni au. 
                Sesuai dengan permintaan pimpinan. 

Dalam kalimat seperti diatas tidak dapat digunakan preposisi to dan de, 
karena yang tepat untuk digunakan dalam kalimat tersebut  diatas adalah ni. Jadi 
untuk preposisi dengan  dalam  bahasa Jepangnya bisa dipakai to, de, dan ni, sesuai 
dengan  situasinya. Sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia  tetap  tidak  berubah  
pemakaiannya. 
 
h. Untuk menyatakan keterangan komparatif 
Contoh : - Ibu sama tingginya dengan Gina 
              - Tas pak guru berbeda dengan tas saya. 

Dalam bahasa Jepang preposisi dengan seperti ini sama dengan to.  Dan  to 
ini pada dasarnya menunjukkan  dasar  persamaan  dan perbedaan suatu masalah 
(komparatif). 
Contoh : - Haha wa takasa ga Ginasan to onaji desu. 
                Ibu sama tingginya dengan Gina. 
              - Sesnsei no kaban wa watashi no kaban to chigau. 
                 Tas pak guru berbeda dengan tas saya. 
Pada dasarnya penggunaan preposisi diatas baik dalam  bahasa Indonesia maupun 
dalam bahasa Jepang adalah sama. 
 
5. Preposisi oleh 
Preposisi oleh pada dasarnya memiliki  fungsi  sebagai berikut : 
 
a. Untuk menandai makna pelaku tindakan dalam kalimat pasif 
Contoh : - Mahsiswa yang pandai biasanya dipuji oleh guru. 
              - Uang saya dicuri oleh pencuri. 

Dalam  bahasa  Jepang  preposisi oleh   seperti   ini   sama dengan ni. 
Contoh : - Jozunna gakusei wa itsumo sensei ni homeraremasu 
              Mahasiswa yang pandai biasanya dipuji oleh guru. 
            - Watashi wa dorobo ni okane o nusumaremashita. 
              Uang saya dicuri oleh pencuri. 
 

Penggunaan preposisi diatas pada dasarnya baik dalam  bahasa Indonesia 
maupun dalam bahasa Jepang sama. 
 
b. Menandai makna sebab, sejalan pemakaian kata karena 
Contoh  : - Pipi yang telah kering kembali basah oleh  tetesan air mata. 

Penggunaan  preposisi oleh seperti ini dalam  bahasa  Jepang tidak ada. 
Alasannya bahwa preposisi yang digunakan dalam kalimat diatas  dalam  bahasa 
Jepangnya  langsung  menggunakan  preposisi karena  yaitu de. Dengan kata lain 
tidak ada preposisi ni  selainbermakna  oleh  bisa juga bermakna karena jadi ni  
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tetap  artinyaoleh, tidak mengandung makna karena.Contoh : - Kawaita hopeta wa 
namida ni moo nureta. Pipi yang telah kering kembali basah oleh tetesan air mata. 
Yang benar adalah : 
Kaiwaita hopeta wa namida de moo nureta. 
Pipi yang telah kering kembali basah karena tetesan air mata. 
 

Jadi kesimpulannya tidak ada preposisi de yang bermakna oleh dalam bahasa 
Indonesia. 
 
c. Preposisi oleh berfungsi menghubungkan kara kerja dengan objek pelaku secara 
implisit. Preposisi ini sifatnya fakultatif,  yakni apabila kata kerja berawalan di 
langsung diikuti objek pelaku. Contoh : 

 - Makanan itu dimasukan oleh Silvi ke dalam lemari. 
                          - Makanan itu dimasukan Silvi ke dalam lemari. 

  Dalam kalimat kedua tidak memakai preposisi oleh.  
Dalam  bahasa  Jepang preposisi oleh yang  bermakna  seperti diatas tidak 

ada. Artinya dalam bahasa Jepang preposisi mesti ada 
tidak boleh dihilangkan. Contoh : - Sono tabemono wa Silvisan ni todana ni irerare 
masu. 
Tidak bisa menjadi seperti : 
Sono tabemono wa Silvisan todana ni ireraremasu. 
Dalam kalimat diatas tidak ada preposisi ni 
Artinya : 
Makanan itu dimasukan Silvi ke dalam lemari.  

Meskipun kalimat tersebut berbunyi : makanan itu  dimasukkan Silvi ke 
dalam lemari tanpa memakai preposisi oleh, dalam  bahasa Jepangnya tidak boleh 
tidak preposisi ni yang berarti oleh  mesti ada.  Jadi preposisi yang bermakna diatas 
jelas  berbeda  penggunaannya dalam bahasa Jepang. 
 

Dalam  bahasa  Indonesia juga ada ketentuan  dalam  beberapa kalimat 
tertentu kata oleh dipakai tidak boleh dihilangkan. 
Contoh : - Surat itu telah dituliskan dengan pena oleh Gina tidak 
bisa menjadi : 
Surat itu telah dituliskan dengan pena Gina. 
- Oleh guru dibacakannya surat kabar itu dengan suara yang keras. 
tidak bisa menjadi: 
Guru  dibacakannya surat kabar itu dengan  suara  yang keras. 
- Tidak terasakan oleh  mereka  kesukaran  hidup  akibat devaluasi yang 
berlangsung. 
tidak bisa menjadi : 
Tidak terasakan mereka kesukaran hidup akibat  devaluasi yang berlangsung. 
- Tampak oleh saya kapal itu jatuh. 
tidak bisa menjadi : 
Tampak saya kapal terbang itu jatuh. 
- Dan lain-lain. 
 
6. Preposisi untuk 

Preposisi untuk pada dasarnya berfungsi sebagai berikut : 
a. Untuk menandai makna peruntukan, sejalan dengan pemakaian preposisi bagi, 
buat, dan guna 
Contoh : - Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh untuk ibi. 
Ayah tidak perna lupa membawa oleh-oleh bagi ibu. 
Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh buat ibu. 
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Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh guna ibu. 
untuk kalimat yang keempat tidak lazim digunakan. 
Alasannya lihat halaman 
- Mereka datang kerumah temannya  untuk  belajar  bahasa Jepang. 
Meraka datang kerumah temannya buat belajar bahasa Jepang. 
Mereka datang kerumah temannya guna belajar bahasa Jepang. 
Mereka datang kerumah temannya bagi belajar bahasa Jepang. 
Untuk  kalimat  yang ke empat tidak  lazim  digunakan. 
Alasannya lihat halaman. 
 

Dalam  bahasa  Jepang  penggunaan  preposisi  diatas  adalah sebagai 
berikut : 
Contoh : - Ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh untuk/bagi/buat guna ibu. 
               Chichi wa haha ni omiyage o mottewasureta kotoga  nai. 
             - Mereka datang ke rumah temannya  untuk/buat/guna  bagi belajar bahasa    
               Jepang. 
               Karena wa tomodachi no uchi e Nihongo no benkyo ni kimasu. 
 

Melihat kalimat diatas, dalam bahasa Jepang preposisi seperti untuk, buat, 
bagi, guna sama dengan ni. Dan preposisi ni semua laim digunakan dalam kalimat 
seperti diatas. 
 
b. Untuk menandai makna kegunaan 
Contoh : - Mesin tik wapro dipakai untuk tulisan kanji 
- Sumpit dipakai untuk makanan Jepang 

Dalam bahasa Jepang preposisi untuk seperti ini sama  dengan tame  ni.  
Artinya bahwa ni harus ni harus  diikuti  dengan  kata tame,  sedangkan tame tidak 
termasuk ke dalam preposisi  (joshi). Jadi bahasa Jepangnya kalimat diatas berbunyi 
seperti berikut : 
Contoh : - Wapro to iu taipuraitaa wa kanji no bunsho no tame ni tsukawareru. 
Mesin tik wapro dipakai untuk tulisan kanji. 
Kalimat diatas tidak bisa menjadi : 
Wapro to iu taipuraitaa wa kanji no bunsho ni tsuka wareru. 
 

Melihat  pernyataan diatas, preposisi untuk  yang  berfungsi menandai  
makna kegunaan dan dalam bahasa Jepangnya  sama  dengan tame  ni,  tidak 
termasuk dalam pembahasan penelitian  ini.  Alasannya karena tame ni tidak 
termasuk ke dalam preposisi  monomor- 
femis atau joshi dalam bahasa Jepangnya. 
 
7. Preposisi pada 

Preposisi pada pada dasarnya hanya berfungsi menandai hubungan tempat 
atau waktu. 
Contoh : - Kami akan berangkat pada hari minggu. 
              - Kotorannya nempel pada bajuku. 
 

Dalam  bahasa Jepang preposisi pada ini sama dengan ni.  Dan pada 
dasarnya penggunaan preposisi ini baik dalam bahasa  Indonesia maupun dalam 
bahasa Jepang adalah sama. 
Contoh : - Watashitachi wa nichiyobi ni shuppatsu shimasu. 
                Kami akan berangkat pada hari minggu. 
              - Kitanaimono ga watashi no shatsu ni harimasu. 
                Kotorannya nempel pada bajuku. 
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8. Preposisi karena dan sebab  

Preposisi  karena  dan sebab pada dasarnya  hanya  berfungsi untuk  
menandai hubungan sebab atau berfungsi  untuk  menunjukkan penyebab dan 
alasannya. 
Contoh : - Kemarin saya lekas tidur karena sakit kepala. 
             - Sebab hujan, kami tidak pergi kemana-mana. 

Dalam  bahasa  Jepang preposisi karena dan  sebab  ini  sama dengan kara 
dan de. 
Contoh : - Kinoo atama ga itakatta kara hayaku netta. 
                Kemarin saya lekas tidur karena sakit kepala. 

   - Ame de doko e mo ikimasen. 
     Sebab hujan, kami tidak pergi kemana-mana.  
Melihat contoh kalimat diatas, preposisi karena lebih  tepat sama  dengan 

kara dan preposisi sebab sama dengan de.  Jadi  pada dasarnya penggunaan 
preposisi ini sama. 
 
9.Preposisi sejak 

Pereposisi  sejak  berfungsi untuk menandai  hubungan  waktu dari saat satu 
ke saat yang lain. Contoh : - Dia suka wayang kulit sejak kecil. 
                                          Kare wa chiisai kara wayang kulit ga suki desu. 

Dalam  bahasa Jepang preposisi sejak ini sama  dengan  kara. Alasan  sama 
dengan kara, karena sejak bisa diganti dengan  dari. Dari  dalam  bahasa  Jepangnya 
adalah  kara.  Jadi  kesimpulannya preposisi sejak sebenarnya dalam bahasa Jepang 
kara yang  artinya dari. 
 
10. Preposisi tentang 

Preposisi  tentang  ini berfungsi  menandai  hubungan  ihwal peristiwa. 
Contoh  :  - Mahasiswa jurusan bahasa  Jepang  sedang  berdiskusi tentang    
                  kebudayaan Jepang zaman chusei 
               - Di depan kelas guru berbicara tentang kenakalan  remaja sekarang. 
 
Dalam bahasa Jepang preposisi tentang ini sama dengan o. 
Contoh : - Nihogogakka no gakusei wa chusei jidai no bunka o dan ron shiteimasu. 
                Mahasiswa  jurusan  bahasa  Jepang  sedang  berdiskusi tentang   
                kebudayaan Jepang zaman chusei. 

- Sensei wa  kyoshitsu no mae ni  genzai  no  seinen  no itazura o     
   hanashimasu. 

                Di depan kelas guru berbicara tentang kenakalan remaja sekarang. 
 
4.2. Penulisan preposisi 

Preposisi  bahasa  Jepang  dan  preposisi  bahasa  Indonesia penulisannya 
dipisahkan dari kata yang mengukitinya, maupun  yang mendahuluinya.  

Preposisi  tersebut baik dalam bahasa Jepang  maupun  bahasa Indonesia  
ada yang dijumpai di awal kalimat, ada  yang  ditengah 
kalimat, tetapi preposisi tersebut tidak pernah dijumpai di akhir kalimat.  

Karena  struktur kalimat bahasa Jepang dan bahasa  Indonesia berlawanan,  
misalnya  bahasa  Jepang berpola S O  P  dan  bahasa Indonesia  berpola  S  P O. 
Sehingga  penulisan  preposisi  dalam bahasa  jepang  ditempatkan di bekang kata, 
baik  berupa  nomina, adjektiva maupun verba, dengan demikian posisinya bukan  
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disertai kata  melainkan menyertai kata di depannya. Sedang  dalam  bahasa 
Indonesia  preposisi ditulis selalu menyertai kata  dibelakangnya atau disertai kata.  

Preposisi dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf hiragana, sedangkan 
dalam bahasa Indonesia huruf latin. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 

Dari  analisis  kontrastif antara  preposisi  bahasa  Jepang dengan preposisi 
bahasa Indonesia diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat 
yang berfungsi menggambungkan dua kata yang berbeda jabatannya dalam kalimat 
dan selalu terdapat di depan  nomina. Adjektiva ataupun verba. 
 
2.  Struktur kalimat bahasa Jepang dan bahasa Indonesia  berlawanan,  yaitu  
bahasa  Jepang berpola S O P  dan  bahasa  Indonesia berpola  S  P O. Dengan 
demikian dalam bahasa Jepang  unsur  kata tugas (preposisi) ditempatkan di 
belakang kata, sehingga posisinya  bukan  disertai kata melainkan menyertai  kata  
di  depannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia preposisi selalu menyertai  kata 
dibelakangny atau disertai kata. 
 
3.  Yang dikatakan preposisi monomorfemis dalam bahasa  Indonesia seperti  :  di, 
ke dari, dengan, buat, untuk, guna,  oleh,  pada, tentang,  sebab,  bagi dan sejak. 
Dalam bahasa  Jepang  preposisi seperti  ini  sama dengan Zenchishi yang 
dikategorikan  ke  dalam Joshi seperti : ni (di, pada, ke, oleh, untuk bagi), e (ke), 
kara (dari,  karena), to (dengan), o (dari, tentang), de (di,  dengan, karena). 
 
4. Preposisi di dalam bahasa Indonesia dan ni dalam bahasa Jepang berfungsi  
menyatakan  tempat atau menandai hubungan  tempat  dan mendahului  kata yang 
menyatakan waktu. Perbedannya preposisi  di dalam  bahasa Jepangnya bisa 
menggunakan ni dan de. Ni  digunakan untuk menunjukan tempat dimana ada 
sesuatu, sedangkan de  digunakan  untuk  menyatakan  dimana terjadi  perbuatan.  
Dalam  bahasa Indonesia perubahan penggunaan preposisi seperti itu tidak ada. 
 
5. Preposisi ke dalam bahasa Indonesia dan e dalam bahasa  Jepang berfungsi 
menyatakan arah atau tempat tujuan. Perbedaannya  dalam bahasa  Indonesia 
preposisi ke bisa menyatakan keterangan  waktu, sedangkan dalam bahasa Jepang 
untuk menyatakan waktu tidak  memakai e tetapi memakai ni. Jadi dalam bahasa 
Jepang untuk preposisi diatas  mengalami perubahan penggunaan preposisi dari  e  
menjadi ni, dalam bahasa Indonesia tidak demikian. 
 
6.  Preposisi dari dalam bahasa Indonesia dan kara  dalam  bahasa Jepang  berfungsi 
menyatakan tempat asal, menyatakan  asal/bahan, menyatakan  pengertian sejak, 
menyatakan makna pemisahan.  Perbedaannya preposisi dari dalam bahasa 
Jepannya bisa menggunakan  dedan kara. Preposisi de dan kara meskipun artinya 
sama dengan dari namun  penggunaannya berbeda. De dipergunakan  untuk  
menunjukkan apa  yang menjadi bahan baku setelah menjadi  barang  sifat-sifat 
dasar  dari bahan baku tersebut masih tetap kelihatan.  Dan  kara dipergunakan 
untuk menunjukan apa yang menjadi bahan  baku/materi 
setelaj menjadi barang sifat-sifat dasar dari bahan baku tersebut tidak  kelihatan  
lagi. Dalam bahasa  Indonesia  tidak  mengalami perubahan  penggunaan preposisi 
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seperti itu.  Kemudian  preposisi dari  dalam bahasa Indonesia berfungsi menyatakan 
arti  diantara, menyatakan  arti  tentang, menyatakan  arti  perbandingan.  Dalam 
bahasa Jepang fungsi preposisi seperti ini tidak ada. 
 
7.  Preposisi dengan dalam bahasa Indonesia dan to  dalam  bahasa Jepang untuk 
menyatakan arti dengan lawan untuk menyatakan keter angan  komparatif.  
preposisi dengan dan de dalam  bahasa  Jepang berfungsi  untuk menyatakan alat 
(menggunakan alat) dan ni  dalam bahasa  Jepang sama-sama berfungsi sebagai 
alat  mengeksplisitkan hubungan kata. Perbedaannya dalam bahasa Jepang preposisi  
dengan bisa  menggunakan  to, de atau ni. Dalam bahasa  Indonesia  tidak 
mengalami perubahan penggunaan preposisi, jadi tetap  menggunakan kata  dengan  
saja. Perbedaan berikutnya adalah  bahwa  preposisidengan  dalam  bahasa 
Indonesia bisa  berfungsi  menyatakan  arti bersama-sama,  menyatakan arti sama 
dengan dan, menyatakan  kira-kira  sama artinya dengan sambil, menyatakan 
keterangan  keadaan. Sedangkan  dalam bahasa Jepang tidak ada yang  berfungsi  
sepertidiatas. 
 
8.  Preposisi  oleh dalam bahasa Indonesia dan  ni  dalam  bahasa Jepang untuk 
menandai makna pelaku tindakan dalam kalimat  pasif. Perbedaannya  preposisi  
oleh  berfungsi  menandai  makna  sebab, sejalan dengan pemakaian karena, 
menghubungkan kata kerja  dengan objek  pelaku  secara implisit dan  bersifat  
fakultatif,  sedang dalam bahasa Jepang tidak ada yang berfungsi seperti diatas.  
Dan dalam  bahasa Jepang preposisi mesti ada tidak boleh  dihilangkan atau semua 
preposisi tidak bersifat fakultatif. 
 
9.  Preposisi  untuk dalam bahasa Indonesia dan ni  dalam  bahasa Jepang  berfungsi 
untuk menandai makna peruntukan sejalan  dengan pemakaian  preposisi bagi, buat 
dan guna. Perbedaannya  preposisi untuk, bagi, buat dan guna dalam bahasa 
Jepangnya lazim digunakan 
 
ni  dan tidak ada kekecualian. Sedangkan dalam  bahasa  Indonesia untuk  menandai  
makna peruntukan tidak  saja  memakai  preposisi untuk  saja tetapi juga preposisi 
buat, bagi, guna. Dan juga  ada kekecualian  seperti  dalam preposisi bagi  tidak  
lazim  dipakai apabila  menghadapi  kata kerja, dan juga  preposisi  guna  tidak 
lazim diikuti oleh kata benda khusus. 
 
10.  Preposisi  pada dalam bahasa Indonesia dan ni  dalam  bahasa Jepang  sama-
sama berfungsi menandai hubungan tempat atau  waktu. Perbedaannya  dalam 
bahasa Indonesia preposisi pada bisa  diganti dengan di. Sedangkan dalam bahasa 
Jepang tidak demikian. 
 
11.  Preposisi karena dan sebab dalam bahasa Indonesia  dan  kara atau de dalam 
sebab dalam bahasa Jepang sama-sama berfungsi untuk enandai hubungan sebab 
atau menunjukkan penyebab dan alasanya. 
 
12. Preposisi sejak dalam bahasa Indonesia dan kara bahasa Jepang berfungsi  
untuk menandai hubungan waktu dari saat yang  satu  ke saat yang lain. 
 
13.  Preposisi tentang dalam bahasa Indonesia dan o dalam  bahasa Jepang sama-
sama berfungsi untuk menandai hubungan ihwal peristiwa. 
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14.  Dalam  bahasa Jepang satu preposisi bisa  memiliki  beberapa arti, sedangkan 
dalam bahasa Indonesia tidak bisa. Contoh ni bisa berarti di, pada, oleh, dengan dan 
lain-lain. 
 
15.  Dalam bahasa Jepang ada preposisi yang mempunyai makna  yang sama  tapi  
penggunaannya berbeda, contoh : de dan  kara  artinya adalah dari tetapi 
penggunaannya antara de dan kara berbeda dalam kalimat.  Dalam bahasa 
Indonesia juga preposisi yang seperti  ini ada, yaitu preposisi untuk, bagi, buat, 
guna. Khusus untuk preposisi guna dan bagi yang betul-betul berbeda 
penggunaannya. 
 
8.2. Saran 

Untuk  mengetahui lebih lanjut penggunaan  preposisi  bahasa Jepang dan 
preposisi bahasa Indonesia perlu dilakukan  penelitian lanjutan dari penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 digitized by USU digital library 25 



 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Alisyahbana S Takdir 
1982   Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid II.  Jakarta : Dian Rakyat. 
 
Badudu J S 
1979   Membina Bahasa Indonesia Baku.  Bandung :  Penerbit  CV Pustaka Priba. 
 
Fokker A A 
1980   Pengantar Sintaksis Indonesia. Jakarta : Prdanya Paramita.  
 
Keraf Gorys 
1980   Tata Bahasa Indonesia. Ende Flores : Nusa Indah. 
 
Moeliono Anton M 
1993 Tata Bahasa Baku Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Parera J D 
1983 Pengantar Linguistik Umum, Bidang Sintaksisi. Ende Flores : Nusa Indah. 
 
Ramlan M 
1982 Kata Depan atau Preposisi dalam Bahasa Indonesia. Jogyakarta : CV Karyono. 

 
Soemarna Adji 
1980 Tata Bahasa Jepang. Bandung : IKIP Bandung 

 
Taketoki Yoshikawa 
1980 Nihonggo Bunpo Nyumon (Pengantar Tata Bahasa Jepang) Tokyu : Aruku. 

 
The Japan Foundation 
1983  Nihongo Shoho (Langkah Dasar Bahasa Jepang). Jakarta : PT. Nasco Jaya. 

 
Wirjosoedarmo Soekono 
1985  ata Bahasa Indonesia. Surabaya : Sina Wijaya. 
 
 
 
 
 
 
 

2002 digitized by USU digital library 26 


