
PARAGRAF 



APA ITU PARAGRAF? 

 



A. Pengertian 
Alinea atau Paragraf  adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan 

beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema.  



• Memudahkan pengertian dan 
pemahaman terhadap satu tema. 

• Memisahkan dan menegaskan 
perhentian secara wajar dan 
formal. 

Tujuan 
dari suatu 
paragraf 

• Kesatuan paragraf 
• Kepaduan paragraf. Syarat 

paragraf  
yang baik 



Pengait Paragraf   

Agar paragraf  menjadi padu digunakan pengait paragraf, yaitu berupa : 

• Ungkapan penghubung transisi. 

• Kata ganti. 

• Kata kunci (pengulangan kata yang dipentingkan). 

 



Beberapa kata transisi 
 

Hubungan tambahan : Lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, 

disamping itu, lalu, berikutnya, demikian pula, 

begitu juga, lagi pula. 

Hubungan pertentangan : Akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun 

demikian, sebaliknya, meskipun begitu. 

Hubungan perbandingan : Sama dengan itu, dalam hal demikian, sehubungan 

dengan itu. 

Hubungan akibat : Oleh sebab itu, jadi, akibatnya, oleh karena itu, 

maka, oleh sebab itu. 

Hubungan tujuan : Untuk itu, untuk maksud itu. 

Hubungan singkatan : Singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, 

dengan kata lain, sebagai simpulan. 

Hubungan waktu : Sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat 



Kata ganti  
 

• Kata ganti orang 

Kata ganti yang dimaskud adalah saya, kamu, mu, kamu sekalian (kata ganti orag 
kedua), dia, ia, beliau, mereka, dan nya (kata ganti orang ketiga).  

 

• Kata ganti yang lain 

Kata ganti lain yang digunakan dalam mencipkatan kepaduan paragraf  ialah itu, ini, 
tadi, begitu, demikian, disitu, ke situ, di atas, di sana, di sini, dan sebagainya 



Kata Kunci 
 

• Di samping itu, ungkapan pengait dapat pula berupa pengulangan kata-kata 
kunci. Pengulangan kata kunci ini perlu dilakukan dengan hati-hati (tidak 
terlalu sering). 

 



B. Pembagian Paragraf  Menurut 
Jenisnya 
Paragraf  Deduktif 

Paragraf  Induktif 

Paragraf  Campuran 

 



C. Pembagian Paragraf  Menurut 
Tujuannya 

 

Tiga macam paragraf  jika dilihat dari segi jenisnya : 

A. Paragraf  Pembuka 

B. Paragraf  pengembang 

C. Paragraf  Penutup 

 



D. Pembagian Paragraf  Menurut 
Teknik Pemaparannya 



Deskriptif 

Paragraf  Deskriptif  disebut juga paragraf  
melukiskan (lukisan). Paragraf  ini melukiskan 

apa yang terlihat di depan mata. 

Contoh : 

Sepeda tua yang diparkir di samping rumah Adi itu 
adalah peninggalan dari neneknya. Besinya mungkin 
sudah tua bila dipandang, namun hampir tidak ada 

karat satupun yang melekat. Modelnya seperti 
sepeda abad ke-18, ini sangat berharga bagi Adi. 

 



Eksposisi 

• Paragraf  eksposisi disebut juga paragraf  paparan. Paragraf  ini menampilkan suatu objek. 
Peninjauannya tertuju pada satu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan 
analisis kronologis atau keruangan. Tujuan paragraf  eksposisi adalah untuk mendapat informasi 
dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. 

 

• Contoh :  

 Samsung Galaxy S6 akan dirilis di akhir penghujung bulan ini. Samsung Galaxy S6 adalah 
generasi penerus dari Galaxy S5 yang telah diketahui memeiliki spesifikasi yang sangat handal. Untuk 
desain dan bentuknya belum diberitahukan secara pasti. Begitu jua dengan harga terbaru Samsung 
Galaxy, para pecinta Samsung Galaxy sampai saat ini heboh dan menyiapkna dana untuk 
memboyong Samsung Galaxy S6. 

 



Argumentatif 

• Paragraf  argumentatif  sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam eksposisi. Paragraf  
Argumentatif  bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data 
fakta sebagai buktinya.  

 

• Contoh : 

 Menurut pemahaman saya, demam batu akik yang tengah mewabah di kalangan 
masyarakat memiliki dampak positif  maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah 
menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar, namun dibelakang itu 
orang-orang tidak bertanggung jawab merusak batuan alam dengan sewenang-wenang. 

 



Naratif 
 

• Paragraf  Naratif  biasanya dihubungkan dengan suatu cerita. Oleh sebab itu, sebuah 
karangan narasi atau paragraf  narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. 
Tujuan paragraf  narasi adalah untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga 
pembaca seolah-olah mengalami kejadian itu.  

 

• Contoh : 

 Cara merawat dan memelihara merpati tidaklah terlalu sulit. Bagi pemula, langkah pertama 
adalah membeli merpati satu pasang. Jika merpati masih kecil,usahakan kandang tidak terlalu 
terbuka agar suasana tetap hangat, tapi cukup terang. Selanjutnya periksalah makanan dan 
minumannya secara teratur. Sebaiknya kandang merpati dibersihkan secara teratur demi 
menjada kesehatan merpati dan tempat tinggalnya. 

 



Paragraf  persuasif 
 

• Paragraf  persuasif  adalah paragraf  yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, 
membujuk, atau merayu pembaca sehingga mereka tergiur atau terpengaruh untuk mnegikuti 
keinginan penulis. 

 

• Contoh : 

 Dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia 
sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah 
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, 
mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagia sesama anggota 
masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong menolong dan saling mencintai. Dengan 
demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. 

 



E. Bagian Penting Paragraf 

1. Kalimat Utama 
a. Berisi gagasan utama 

b. Ciri-ciri kalimat utama : 

• Kalimat utama mengandung permasalahan yang bisa 
dikembangkan. 

• Kalimat utama merupaka kalimat utuh dan dapat 
berdiri sendiri tanpa adnya penghubung.  

• Biasanya terletak di awal  atau di akhir paragraf. 

• Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa ada 
kalimat lain. 

 

2. Kalimat Penjelas 
a. Berisi penjelasan lain 

b. Ciri-ciri kalimat penjelas : 

• Berupa pendukung suatu kalimat utama yang 
menyajikan deskripsi. Contohnya adalah alasan, 
perbandingan, dan penjelasan mengenai topik. 

• Merupakan kaliamat yang tidak dapat berdiri 
sendiri. 

• Kalimat penjelas memerlukan kata penghubung 

 



F. Fungsi Paragraf 

Adapun tujuan untuk pembentukan alinea adalah sebagai berikut : 

• Mengekspreksikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam 
serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kalimat. 

• Memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan normal. 

• Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis, dan memudahkan pemahaman bagi 
pembacanya. 

• Memudahkan untuk pengembangan topik karangan ke dalam satuan pikiran yang lebih kecil. 

• Memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. 

 



THANK YOU 


