PABACRAF AT*U ATINEA
Anas Yuliadi Nurdin
Balai Bahasa Sulawesi Utara

Pengertian Paragraf
Beberapa penge*ian paragraf menurut ahli, di antaranya:
"Alinea atau paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil
penggabungan beberapa kalimat" (Lamuddin Finoza, 2004: 149).

Xlinea atau gEsgraf

merup-akan

inti penuangan buah pikjran dalam sebuah

karangan"(sabati Akhadiah, Maidar G. Arsjad, sakura H. Ridwan, lgBB :144).
" Alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau
luas dari kalimat... merupakan himpunan dari kalimat yang beftalian dalam suatu
rangkaian untuk memb"entuk sehuah. ga.gasan (Gorys Keraf-, 1979:62).

Manfaat Parag raflAlinea

'/

:

Mengekspresikan gagasan teftulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun
logis dalam satu kesatuan.
Menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri atas
.

'/
/

beberapa paragraf.
Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis sehingga pembaca dapat
memahami dengan mudah,

,/ Memudahkan pengendalian variabel dalam karangan.
Unsur-unsur Paragraf

Dalam pembuatan suaJu pgragraf harus memiliki unssr-unsur pemb.angun paragraf
agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.
1. Topik atau tema atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran,
topik merupakan halterpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf agar
kepaduan kalimat dalam satu paragraf atau alinea dapatterjalin sehingga bahasan
dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan
sebelumnya.

2.

Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar dari pengembangan suatu
paragraf karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikir-an
utama' Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf atau
pun di awal dan akhir paragraf.
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"

3. Kalimat peniela+ merupakan kalimat yang berftrngsi

seb-agai p-enielas dari

gagasan utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi gagasan
penjelas.

Ciri-ciri Kalimat Utama dan penjelas

a.

Ciri kalimat utama:

b.

Ciri kalimat penjelas:

alinea.

P.enghuhung atau kalimat transisi.

mendukung kalimat topik.

Tqiuan Pembentukan Paragraf

S-lruktur Paragraf
Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau
kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok

alinea' Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk
menjelas.kan atau mendukung gagasan utama,
Sya

rat-Syarat

.

Pa ra g

raf

Kesatuan

Tjap alinea hanya mengandung satu gagasn pnkok atau mtu topik. Fungsi alinea

adalah mengembangkan gagasan pokok atau topik tersebut. Oleh karena itu, datam
pengembangannya tidak boleh ada unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan
dengan topik atau gagasan tersebut. Alinea dianggap mempunyai kesatuan, jika
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.r, i

kalimat-kalimat dalam alinea itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan
dengan topik.

.

Kepaduan

Kepaduan paragraf berkaitan dengan keserasian antarkalimat yang membangun
paragraf tersebut. Keserasian hubungan antarkalimat dalam paragraf
dapat dibangun

dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi
gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu,
antara lain.
adalah (1) kata transisi (konjungsi/ungkapan penghubung antarkalimat), (2) referensi
(pengacuan), (3) paralelisme (kesejajaran struldur), dan (4) ellipsis (pelesapan).
Sementara itu, alat kohesi leksikal, antara lain, berupa (1) sinonim, (2) antonim, (3)
hiponim, dan (a) repetisi (pengulangan).

.

Kelengkapan

Kelengkapan atau kekomptetan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik.

Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk
mendukung atau menjelaskan gagasan utama. Hal ini berarti bahwa gagasan utama
dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan infornasi yang diperlukan dan
dituntut oleh gagasan utama. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh informasi
secara utuh.

.

Keruntutan

Paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan sectra uruf tidak ada
informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan

pikiran penulis' Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di
antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut
menunjukkan pola urutan penyajian infomasi.

.

Konsjstensi s.udut pandang

Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diridalam karangannya. Dengan

kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang
menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan; alau dan sudut rnana penulis
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t:

l
t

memandang ceritanya. S.udut pandang

lni dalam suatu karangan bisa

berup-a

perspektif yang hendak dibangun penulis.
Irlacam -macam

Pa

ragiaf

Berdasarkan Gaya Ekspresi/ Pengungkapan
1. Eksposisi
Berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi.
Contoh:

Para pedagang daging sap-i di pasar-pasar tradisianal mengetuhkan dampak
pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Oleh sebab itu, hampir seminggu terakhir

mereka kehilangan pembeli hingga 70 persen. Sebaliknya, permintaan terhadap
daging ayam dan telur kini melejit harganya.
2. Argumentas"i

Beftujuan membuktikan kebenaran suatu pendapa{simpulan dengan datalfakta
konsep sebagai alasan/bukti
Contoh:
Seb.agian anak Indsnesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya.
Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan

Sukafton (1992) bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang
dilibatkan untuk mencari nafl<ah oleh orang tuanyi. Hal ini dapat dilihat masih
banyaknya anak-anak yCIng mengamen atau mengemis di peremp_atan jatan atau
mengais kotak sampah di TPA, kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya
untuk menopang kehidupan keluarga. Kejadian initerjadisejak negeri kita mengalami
krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang
ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana.

3. Deskripsi
Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah
metihai merasa, atau mendengar hal terspbut,
Contoh:

Gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis
yang memesona di hadapanya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat

cantik" Ramhutnya hrtam lurus" hingga melewati garis pinggang. tr{atanya bers.inar
lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah
lagi kulit yang bersih, dagu lancip yang menawan, se*a bibir berbelah, dia sungguh
tampak

sempurnar

r

?
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4, Persuasi
Paragraf ini bertujuan memengaruhi emosi pembaca
agar berbuat sesuatu.

&ntoh:
Dalam diri setiap bangsa Indonesia harus teftanam nilai cinta
terhadap sesama
manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan.
Nilai-nilai tersebut di
antaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai
dengan harkat dan
maftabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan nilai-nilai
kemanusiaan.
Sebagai sesama anggota masyaraka! kita harus mengembangkan
sikap tolongmenolong dan saling mencintai, Dsngan demikian, kehidupan
hermasyarakat dipenutri
oleh suasana kemanusian dan saling mencintai.

5. Narasi
Paragraf ini berisirangkaian peristiwa y.ang s.usr{l-menyusul, sehingga
membsntuk alur
cerita. Paragraf jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi.
Contoh:

Jam istirahat' Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda
sambil menikmati bekal
dari rumah. sesekali kepalanYa menengadah ke {angit-langit perpr€takaani
mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik
sekali, seakan di ruang
perpustakaan hanya ada dia.

Paragraf dalam sehuah karangan;
1. Paragraf pembuka
Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan
yang dibicarakan.
Dengan kata lain paragraf pembuka itu mengantar pembaca pada
pembicaraan.
Berkattan dengan itu, p;ragraf ini befungsi untuk memberi
tahu latar belakang,
masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang
baik dapat mengetuk hati dan
memperoleh simpati, menggugah mina! dan gairah
orang tain untuk mengetahui lebih
banyak.
Contoh:
Pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama
caleg yang sudah pastijadi, merasa

bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang
diharapkan. Namun, tidak
demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal
memperoleh kursi di parlemen.
M-ereka mengalami slre-s herat hingga tida.k
hisa tidur dan tidak mau makan.
2. Paragraf isi
5
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Paragraf isi merup;kan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara p"aragraf
pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis
dikemukakan. lumlah pragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan
infonnasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan
dari p"okok piki,ran yang dikemukEkan,
Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran,

ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan.

Paragraf

pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan.
S.ementara itu, p"aragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang tertetak di

antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfirngsi untuk
memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain.

3, Paragrafpenutup"
Paragraf penutup biasanya berisi simpulan (untuk argumentasi) atau penegasan
kembali (untuk eksposisi) mengenai hal-halyang dianggap penting. Tujuan paragraf

ini adalah agar apa yang tefiuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan
mendalam di pikrran pemb.aca.
Contoh:
Demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat
rida dariTuhan Yang Maha Esa sefta bermanfaat bagi sesama. Atas perhatian Bapa(

kami ucapkn terima kasih.

Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama:
1. Paragraf deduktif
Pa.ragraf deduktif di-tandai dengan terdap-atnya kalimat utama

di awal paragraf dan

dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan
khusus.

Contoh:

Matahari terbentuk sekitar lima miliar tahun lalu. Sesudah matahari terbentuk,
pafiikel-pafiikel lainnya terus berputar mengelilingi matahari sepefti pusaran air.
Putaran itu berlangsung dari ratusan juta hingga miliaran tahun.

2.

Paragraf induktif
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Paragraf indu&if ditandai dengan terda-p.atnya kalimat utama di akhir p;ragraf dan
diawalidengan uraian atau penjelasan bersifrt khusus dan diakhiridengan pernyataan
umum.
Contoh:
Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya.

Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasitidak lancar. Informasi
tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif
dan efigien,

3. Paragraf campuran (deduktif-induldif)
Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalirnat utama di awal dan akhir

paragraf. Kalimat utama yang terleBk di akhir merupakan kalimat yang bersifat
penegasan kembali.
Contoh:

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dap"at dilepaska-n dari komunikasi.
Kegiatan apa pun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi,
baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan
peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana
komunikasi.

4,

Paragraf ineratif

Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah
paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar
kemudian diikutigagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk
menguatkan atau mempertegas informasi.
Contoh:
Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung,

Gunung Kelud di lawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu,
baniir -terjadi di beherapa daerah. Ihu kata laka*a, seperti tahun-tahun sehelumnya,
dilanda banjir. NTTyang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia

memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana
tersebut menelan korban, baik hafta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap

,,
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panen menjadi gagal panen. Sayur mayilr yang banyak ditanam dan dihasilkan di
lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung.

5. Ide Pokok Menyebar
Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya

menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya.
Contoh:
Matahari belum tinggi benar, Emhun masih tampak herkilauan. \r{arna bunga menjadi

sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna

terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa
menyejukkan hati.

Pengembangan Paragraf
1) Paragraf definisi merupakan penjelasan sesuatu dengan jelas. Pola paragraf definisi
biasanya menggunakan sebuah konjungsi (adalah, ialah, yaitu) yang dicantumkan
pada paragraf supaya lebih mudah dimengerti.
Contoh:
Apakah itu intranet? Kata intranet ini mungkin masih banyak orang awam yang belum
mengetahuinya. Kata intranet hampir menyerupai dengan kata internet. Namun,

terdapat perbedaan dari internet dan intranet. ladi intranet merupakan sebuah
jaringan komputer yang berbasis protokol TCP {Transfer Control Protocol} atau IP
Unternet Pratoco* sepefti halnya sehuah internet, hanya saia intranet digunakan
dalam keadaan internal dari sebuah lembaga, perusahaan, kantor, bahkan warung
internet (WARNFD pun dapat dikategorikan sebagai intranet. Antarintranet dapat
saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yarc
merup"akan tulang punggung komunikasi jarak jauh di dalam suatu temp.at atau
wilayah. Akan tetapi, sebuah intranet tidak perlu terhubung menuju sambungan
jaringan ke luar tempat atau wilayah sehingga intranet hanya terhubung dalam suatu
jaringan di dalam suatu tempat atau wilayah. Intranet menggunakan semua protocol
TCP ( Transfer Cantrol Prota-coL atau IP {Internet Pratocai da.n aplikasinya sehingga
semua komputer yang terhubung dengan intranet memiliki priuateinternet.

2) Pangraf sebab-akibat atau yang pada umumnya disebut pola kausal, dapat
diny.atakan dengan menggunakan ssb-ab-akib-at suatu peristlwa, Dalam hal ini s.ebab

I
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dapat menjadi gagasn utamA ssdangkan akibx dapat menjadi

perincian

pengembangannya, ataupun sebaliknya.
Contoh:

Jika kita sering berolahraga dengan benar, tentu tubuh kita akan sehat dan bugar.
0lahraga dap-at memitiki banyak manfaa.t terhadap kesehatan tubuh, Dengan prop.orsi
dan pilihan yang tepat dan dilakukan secara teratur, olahraga yang kita lakukan dapat

mencegah dan membantu proses penyembuhan penyakit. Telah banyak riset yang
terus mencoba menemukan manfaat lain dari olahraga. Selain dapat menjaga tubuh

tetap sehat dapat juga mencegah kegemukan, olahraga juga sebagai alternatif untuk
proses penyembuhan. Karena olahraga memiliki lebih sedikit efek samping dibanding
jenis pengobatan lainnya. Olahraga mampu berfungsi sebagai salah satu pengobatan
yang efektif karena olahraga dapat memperkuat otot dalam tubuh yang bekerja paling
keras, yaitu jantung, Olahraga teratur mampu mem"acu tubuh mencapaidetak jantung

optimal60 hingga 70 persen dari detak jantung maksimalsehingga mampu membuat
jantung berdetak secara efisien, memperkuat pembuluh arteri, dan melancarkan
sirkulasi darah.

3) Paragraf proseE merup.akan jenis. paragraf deskriptii Paragraf proses yaitu p"aragraf
yang menjelaskan atau menginformasikan suatu proses terjadinya atau proses
bekerjanya sesuatu sesuai urutan atau langkah.
Contoh:

Tentunya kita semua mengetahui maknan yang b,ernama temp_e. Tempe yang sering
kita konsumsi merupakan makanan murah dan bergizi. Banyak protein yang
dikandung oleh tempe. Cara membuat tempe pun tidaklah sulit. Bahan yang akan
diolah mudah juga diperoleh, yaitu kacang kedelai atau kacang-kacangan lain.
Lazimnya, bshan yang digunakan adalah kacang kedelai, Untuk membuat tempe*

langkah yang pertama kali dilakukan, yaitu mengambil kedelai yang sudah kita
siapkan sebelumnya. Kita pilih terlebih dahulu kedelai yang bagus dan bersih.
Kemudian, cuci bersih dengan air yang mengalir dan kita rebus sampai terlihat masak.
Rebusan temps Yang masih panas te-rsebut dibiarkan satu atau dua jam sehingga

menjadi dingin. Saat itu, kulit kedelai ada yang masih melekat ada juga yang sudah
mengelupas. Sekarang usahakan supaya kulit kedelai mengelupas semua. Caranya,
masukkan kedelai ke dalam bakul, letakkan di bawah pancuran air dan aduk secara

terus:menerus, Lakukan hal

itu

sampai kedelai terkelupas semuanya.

S.amhi!

membersihkan kedelai, didihkan air di dalam panci besar, kemudian masukan kedelai
yang telah dibersihkan dan direbus hingga ernpuk, setelah terlihat empuk, angkat dan
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huang airnla. Cuci kedelai di hawah air mengalir untuk memhuang sisa kulit arinya,
kemudian tiriskan hingga kering. Atur kedelai di dalam wadah dengan permukaan

lebar, setelah dingin taburi permukaan kedelai dengan ragi tempe, aduk hingga
merata, kemudian masukan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam plastik secara
merata, tutup- rap,at ujungnya, kemudian lubangi p.lastik tersebut s"ecukupnya untuk
udara. Simpan bungkusan tempe tersebut di tempat yang terdapat sirkulasi udaranya
selama kurang lebih 35 jam.

4)

Paragraf contah merup-akan sebuah paragraf ilusrasi, Paragraf contsh
dikembangkan menggunakan contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi pada
paragraf tersebut yang memberikan penjelasan terhadap gagasn paragraf, baik
dengan cara deduktif, induktif, atau paduan keduanya. Contoh:
Ssb,agai s.eo-.rang pengusaha harus memiliki mo-dal untuk membangun us.ahanya.
Seorang pengusaha besar biasanya memiliki modal yang besar dalam membangun

usahanya. Sedangkan pengusaha kecil biasanya memiliki modal yang kecil dalam
membangun usahanya. Baik itu bermodal besar maupun bermodal kecil, seorang
pengus.aha diarahkan untuk mengolah dan mengatur modal tersehut agar
mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai. Bagi pengusaha yang bermodal kecil,

jika berani mengambil resiko, rintangan dan tantangan dalam mengembangkan
usahanya, maka akan dapat menjadi seorang pengusaha yang besar. Jatuh-bangun

sebuah usEha akan memberikannya pengalaman dan kekuatan untuk memperluas.
usahanya sehingga menjadikannya seorang pengusaha yang besar. Banyak
pengusaha besar berawal dari modal yang kecil sehingga memiliki usaha bermodal
besar dengan sikap pantang menyerah dan memiliki keberanian dalam membangun
usahanya, Hal tersebut merupnkan seb.qah contoh bahw-a searang psngusaha yang
bermodal kecil dapat menjadi pengusaha besar dengan keberanian dan sikap pantang
menyerah.

5)

Paragraf Ktasifikasi merup.akan pengembangan p-aragraf melalui pembentukan
kelompok yang berdasar atas sifat-sifat tertentu. Kata atau ungkapan yang biasanya

digunakan, yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan
diklasifikasikan.
Contoh:
Pengklasifikasian pada tumbuhan memiliki tujuan dan manfaat. Klasifikasi tumbuhan
merupakan suatu cara sebagai pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau unit melalui

pencarian keseragaman dalam keanekqragaman tumbuhan. Pengklasifikasian
1O Penyuluhan Bahasa lndonesia Bagi Guru Bahasa lndonesia SLTA, ,rrr. O"n SD Se-Bolmut, 21 Aglstus 2019.

tumbuhan memiliki tujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup obyek studi yang
akan diteliti. Klasifi kasi tumbuhan dapat membantu mengetahui jenis-jenis tumbuhan,

mengetahui hubungan antar tumbuhan, dan mengetahui kekerabahn antar
tumbuhan yang beraneka ragam. Perbedaan dasar yang digunakan dalam
mengadakan klasifikasi tumbuhan tentu saja memberikan hasit kla$fikasi yang
berbeda-beda yang dariwaktu ke waktu menyebabkan lahirnya sistem klasifikasiyang
berbeda. Namun, pada prinsipnya kesamaan-kesamaan atau keseragaman itulah yang

dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi, misalnya klasifikasi berdasarkan
lingkungan hidup., seperti tumbuhan air, tumbuhan darat, tumbuhan dataran
tinggi,
tumbuhan dataran rendah, atau berdasarkan kegunaan sepefti tumbuhan sandang,
obat-obatan, hias, dan lain sebagainya.
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