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Syntagme Prépositionnel atau Frasa Preposisional terdiri atas sebuah 
preposisi dan sebuah kata atau frasa lain yang mengikutinya. Preposisi mempunya 
peranan dalam membentuk sebuah kalimat dan mempunyai fungsi dan makna yang 
bervariasi tergantung pada konteksnya. Para pembelajar bahasa Prancis sering 
menemui kesulitan dalam menentukan fungsi dan makna tersebut terutama ketika 
menerjemahkan. Misalnya preposisi en ternyata memiliki beberapa fungsi dan makna 
yang berbeda-beda. Data yang berupa frasa preposisional en banyak ditemukan dalam 
roman La Chute karya Albert Camus. Oleh karena itu, penulis memilih untuk 
meneliti keragaman fungsi dan makna dari frasa prasa preposisional en. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja fungsi dan makna frasa preposisional 
en.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : menentukan 
data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Korpus data diambil dari roman La 
Chute karya Albert Camus. Data yang telah diperoleh dicatat dalam kartu data, 
kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Pilah Unsur Penentu. 

Dari hasil analisis ditemukan data sebanyak 99 buah yang dikelompokkan 
dalam 8 kategori. Kategori pertama frasa preposisional en yang berfungsi sebagai 
keterangan tempat sebanyak 36 data (36,36%), kategori kedua frasa preposisional en 
yang berfungsi sebagai keterangan waktu sebanyak 19 data (19,19%), kategori ketiga 
frasa preosisional en yang berfungsi sebagai keterangan alat sebanyak 2 data (2,02%), 
kategori keempat frasa preposisional en yang berfungsi sebagai keterangan bahan 
sebanyak 0 data (0%), kategori kelima frasa preposisional en yang berfungsi sebagai 
keterangan keadaan sebanyak 15 data (15,15%), kategori keenam frasa preposisional 
en yang berfungsi sebagai keterangan cara sebanyak 20 data (20,20%), dan kategori 
ketujuh frasa preposisional en yang berfungsi sebagai pelengkap adjektif sebanyak 6 
data (6,06%). 
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