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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha

Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat

menyelesaikan makalah Bahasa Indonesia tentang Paragraf.

Adapun makalah “Paragraf” ini telah kami usahakan semaksimal mungkin

dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar

pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah

ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada

kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena

itu saran dan kritik sangat kamin harapkan supaya kami dapat memperbaiki

makalah ini dan untuk pembelajaran di masa mendatang.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah Bahasa Indonesia

tentang Paragraf ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat

memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Surakarta, 02 November 2015

Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai seorang mahasiswa yang pernah menjadi siswa, kita telah sering

mendengar kata alinea dan paragraf. Sebagai seorang siswa maupun mahasiswa

kita pasti telah mengenal kata tersebut dalam pelajaran atau matakuliah Bahasa

Indonesia. Dalam kehidupan nyata, kita telah menggunakannya dalam kehidupan

sehari-hari, contohnya adalah dalam menulis. Dalam menulis yang banyak

digunakan adalah menulis surat, kertas kerja, skripsi, laporan pasti menggunakan

alinea dalam penulisannya. Alinea merupakan hal yang sangat penting untuk

penulisan, karena alinea akan sangat berpengaruh pada pembentukan sebuah

tulisan yang menarik dan berkualitas.

Jika akan membuat alinea, kita harus menulisakan sekelompok ide yang terdiri

atas ide pokok dan ide bawahan yang merupakan penjelasan tentang ide pokok.

Selain ide pokok tersebut, terdapat ide pokok lainnya yang saling berkaitan.

Kedua ide pokok tersebut merupakan bagian kelompok ide yang besar, sehingga

ide pokok yang kedua diungkapakan pada alinea berikutnya dan disertai oleh ide

bawahan untuk menjelaskan ide pokok tersebut. Sehingga kita dapat membuat

sebuah karangan yang terdiri atas beberapa alinea yang mengandung ide-ide yang

saling berkaitan.
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Paragraf

Alinea atau Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa

kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain Alenia

merupakan kumpulan kalimat. Akan tetapi, tidak hanya sekedar kalimat yang

berkumpul saja, kalimat tersebut juga harus berhubungan satu sama lain. Dalam

upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi alinea, yang perlu diperhatikan

adalah adanya kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam

alinea membicarakan satu gagasan (gagasan tunggal). Kepaduan berarti seluruh

kalimat dalam alinea itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal

allinea. Bila dalam sebuah alinea terdapat lebih dari satu gagasan , berarti alinea

itu tidak baik dan perlu dipecah menjadi lebih dari satu alinea.

Dalam gambar diatas, ide kalimat dilambnagkan dengan lingkaran dan segitiga

kecil; ide alinea dilambangkan dengan segitiga besar. Perhatikan, beberapa

lingkaran dan segitiga kecil (kalimat) bergabung membentuk lingkaran dan

segitiga besar (alinea).

Alinea juga bisa disebut sebagai penuangan ide seorang penulis yang memiliki

satu topik atau tema sehingga disebut dengan karangan singkat. Alinea biasanya

bercirikan, tetapi ada juga alinea yang hanya mempunyai satu kalimat saja yang

disebabkan oleh :

1. Kalimat yang memang tidak dikembangkan penulis.

Ide
Kalimat

1

Ide
Kalimat

3

Ide
Kalimat

2
Ide kalimat

2

Ide
kalimat 1

Ide kalimat
4

Ide kalimat
3
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2. Sebagai peralihan antara bagian-bagian karangan.

3. Dialog antar narasi diberlakukan sebagai satu alinea.

Adapula tujuan dari paragraf adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan pengertian dan pemahaman terhadap satu tema.

2. Memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal.

Alinea atau Paragraf mempunyai dua syarat. Alinea yang baik harus mempunyai

kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf.

a. Kesatuan Paragraf

Dalam sebuah pargaraf hanya terdapat satu pokok pikiran, oleh sebab itu

kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak

ada satu pun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragaraf. Jika terdapat

kalimat yang menyimpang dari pokok pikiran paragraf, paragraf menjadi tidak

berpautan atau tidak utuh. Kalimat yang menyimpang itu, harus dikeluarkan dari

pargaraf.

Contoh :

Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia

tidak hanya diajarkan di Indonesia, tetapi juga di mancanegra termasuk Amerika.

Pernah terlintas di benak saya, satu hari nanti mungkin saya menjadi guru bhasa

Indonesia di Amerika.

Pekerjaan sehari-hari Clinton adalah Presiden Amerika. Melaui

perjuangannya, Clinton berhasil menjadi Presiden Amerika. Jabtan itu

diperolehnya melalui perjuangan yang gigih.Clinton termasuk Presiden Amerika

ynag popular.

Amerika adalah negara kaya. Di Amerika perkembangan ilmu penegtahuan

maju pesat. Disana semua bahasa yang besar, termasuk bahasa Indonesia

dipelajari untuk kepentingan politik Amerika.



7

b. Kepaduan Paragraf

Kepaduan paragraf dapat terlihat melaui penyusunan kalimat secara logis dan

melaui ugnkapan-ungakapan atau kata-kata (pengait antar kalimat). Urutan yang

logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat padaparagraf itu.

Contoh :

Faktur adala tanda bukti penjualan barang. Faktur ada yang digabungkan

dengan kuitansi dan faktur ini disebut faktur berkuitansi. Faktur berkuiansi cocok

dipakai untuk penjualan tunai. Faktur yang kedua adalah /Faktur tanpa kuitansi.

/faktur tanpa kuitansi dpat dipakai baik untuk penjulana tuani dan kredit.

Pengait Paragraf

Agar paragraf menjadi padu digunakan pengait paragraf, yaitu berupa :

1. Ungkapan penghubung transisi.

2. Kata ganti.

3. Kata kunci (pengulangan kata yang dipentingkan).

1. Ungkapan pengait antar kalimat dapat berupa ungkapan penghubung/transisi.

1. Beberapa kata transisi

a. Hubungan

tambahan

: Lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, disamping

itu, lalu, berikutnya, demikian pula, begitu juga, lagi

pula.

b. Hubungan

pertentangan

: Akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun

demikian, sebaliknya, meskipun begitu.

c. Hubungan

perbandingan

: Sama dengan itu, dalam hal demikian,

sehubungandengan itu.

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

maka, oleh sebab itu.

e. Hubungan tujuan : Untuk itu, untuk maksud itu.

f. Hubungan

singkatan

: Singkatanya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya,

dengan kata lain, sebagai simpulan.
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g. Hubungan waktu : Sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat

kemuadian.

h. Hubungan tempat : Berkaitan dengan itu.

2. Kata ganti

Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang

maupun kata ganti yang lain.

a. Kata ganti orang

Dalam usaha memadu kalimat-kalimat dalam suatu paragraf, kita banyak

menggunakan kata ganti orang. Pemakain kata ganti ini berguna untuk

menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Kata ganti yang dimaskud

adalah saya, kamu, mu, kamu sekalian (kata ganti orag kedua), dia, ia, beliau,

mereka, dan nya (kata ganti orang ketiga).

b. Kata ganti yang lain

Kata ganti lain yang digunakan dalam mencipkatan kepaduan paragraf ialah itu,

ini, tadi, begitu, demikian, disitu, kesitu, di atas, di sana, di sini, dan sebagainya.

3. Kata Kunci

Disamping itu, ungkapan pengait dapat pula berupa pengulangan kata-kata kunci.

Pengulangan kata kunci ini perlu dilakukan dengan hati-hati (tidak terlalu sering).
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B. Pembagian Paragraf Menurut Jenisnya

a. Paragraf Deduktif

Paragraf Deduktif adalah paragraf dengan gagasan utamuanya terletak di awal

paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam

kalimat pertama.

Contoh :

Menurut posisi
kalimat topiknya

Menurut sifat
isinya

Menurut fungsinya
dalam  karangan

2. Alenia induktif

3. Alenia deduktif-induktif

4. Alenia penuh kalimat
topik

1. Alenia persuatif

3. Alenia penutup

2. Alenia pengembang

1. Alenia pembuka

5. Alenia argumentatif

4. Alenia naratif

3. Alenia eksposotoris

2. Alenia persuatif

1. Alenia deduktif

ALINE
A
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b. Paragraf Induktif

Paragraf Induktif adalah paragraf dengan gagasan utamanya terletak di akhir

paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian, dari

fakta itu penulis menggenerelisasikanya ke dalam sebuah kalimat.

c. Paragraf Campuran (Deduktif-Induktif)

Paragraf Campuran adalah paragraf dengan gagasan utamanya terletak pada

kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat

Yang dimaksud dengan kebudayaan fisik
cukup jelas karena merujuk pada benda-benda.
Kebudayaan non fisik ada yang berupa pemikiran
dan ada yang berupa wujud tingkah laku. Contoh
hasil kebudayaan fisik adalah patung, lukisan,
rumah, bangunan, mobil, dan jembatan. Contoh
kebudayaan yang merupakan hasil pemikiran
adalah aliran filsafat, pengetahuan, ideologi, etika,
dan estetika. Hasil kebudayaan yang berwujud
tingkah laku adalah sikap, kebiasaan, ada istiadat,
belajar, tidur. Dengan kata lain dapat
disimpulkan bahwa kebudayaan dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan
kebudayaan non fisik.

kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi,
yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non
fisik. Yang dimaksud dengan kebudayaan fisik
cukup jelas karena merujuk pada benda-benda.
Kebudayaan non fisik ada yang berupa pemikiran
dan ada yang berupa wujud tingkah laku. Contoh
hasil kebudayaan fisik adalah patung, lukisan,
rumah, bangunan, mobil, dan jembatan. Contoh
kebudayaan yang merupakan hasil pemikiran
adalah aliran filsafat, pengetahuan, ideologi, etika,
dan estetika. Hasil kebudayaan yang berwujud
tingkah laku adalah sikap, kebiasaan, ada istiadat,
belajar, tidur.

Kalimat
topik pada
awal alinea

Kalimat
penjelas

Kalimat
topik pada
akhir alinea

Kalimat
penjelas
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utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan kalimat

pertama dengan seidikit tekanan dan variasi.

d. Paragraf Penuh Kalimat Topik

Seluruh kalimat yang membangun alinea sama pentingnya sehingga tidak satupun

kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi demikian itu biasa terjadi

akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dan yang

lainnya sama-sama penting. Alinea semacam ini sering dijumpai dalam uraian-

uraian bersifat deskriptif dan naratif terutama dalam karangan fiksi. Inilah contoh

alineanya.

Pagi hari itu aku duduk di bangku
panjang dalam taman di belakang  rumah.
Matahari belum tinggi benar, baru
sepenggalah. Sinar matahari pagi
menghangatkan badan. Di depanku
bermekaran bunga beraneka warna. Kuhirup
hawa pagi yang segar sepuas-puasku.

Kalimat topik
pada seluruh
kalimat.

Pemerintah menyadari bahwa
rkayat Indonesia memerlukan rumah
murah, sehta dan kuat. Departemen PU
sudah lama menyelidiki bahan rumah yang
murah, tetapi kuat. Agaknya bahan perlit
yang diperoleh daei batuan-batuan guung
berapi yang sangat menarik perhatian para
ahli. Bahan ini tahan api dan tahan air.
Usaha ini menunjukkan bahwa
pemerintah berusaha membangun rumah
murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi
keperluan rakyat.

Kalimat
topik
pada
awal dan
akhir
alinea
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C. Pembagian Paragraf Menurut Tujuannya

Dalam seebuah karangan (komposisi) biasanya terdapat tiga macam paragraf jika

dilihat dari segi jenisnya.

a. Paragraf Pembuka

Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala

pembicaraan yang akan menyususl kemudian. Oleh sebab itu, paragraf pembuka

harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menghubungkan

pikiran pembaca kepada masalah yang akan memberikan rangsangan dari para

orang yang terkemuka atau orang yang terkenal.

b. Paragraf pengembang

Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan

paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini

mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. Dengan kata lain, paragraf

pengembang mengmukakan inti persoalan yang akan dikemukakan. Oleh sebab

itu, satu paragraf dan paragraf lain harus memperlihatkan hubungan dengan cara

ekspositoris, deskriptif, naratif, atau argumentatif yang akan dibicarakan pada

halaman selanjutnya.

c. Paragraf Penutup

Paragraf Penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada

akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya, paragraf

penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-

bagian sebelumnya.

D. Pembagian Paragraf Menurut Teknik Pemaparannya

a. Deskriptif

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

melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi, paragraf ini bersifat tata letak.

Pembicaraannya dapat berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan.

Dengan kata lain, deskriptif berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh
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pancaindera. Tujuan paragraf deskripsi adalah untuk menggambarkan sebuah

objek yang digambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

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.

b. 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.

c. Argumentatif

Paragraf argumentatif sebenranya 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 dmapak positif maupun damapk negatif. Dampak
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positifnya adalah menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar,

namun dibelakang itu orang-orang tidak bertanggung jawab merusak batuan alam

dengan sewenang-wenang.

d. 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.

e. 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.
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E. Bagian Penting Paragraf

a. Kalimat Utama

Kalimat utama atau biasa disebut dengan kalimat topik adalah kalimat yang

mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam

sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu

paragraf.

Ciri-ciri kalimat utama :

1. Kalimat utama mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci

dan diuraikan secara lebih lanjut.

2. Kalimat utama merupakan kalimat utuh dan dapat berdiri sendiri tanpa

adnya penghubung.

3. Biasanya terletak di awal  atau di akhir paragraf.

4. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa ada kalimat lain.

5. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambungan dan frasa transisi.

b. Kalimat Penjelas

Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan,

uraian, rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf.

Ciri-ciri kalimat penjelas :

1. Berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi.

Contohnya adalah alasan, perbandingan, dan penjelasan mengenai topik.

2. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri.

3. Kalimat penjelas memerlukan kata penghubung.

4. Arti kata kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat

lain dalam satu alinea.

F. Fungsi Paragraf

Adapun tujuan untuk pembentukan alinea adalah sebagai berikut :
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1. Mengekspreksikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran

dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis

dalam suatu kalimat.

2. Memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan normal.

3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis, dan memudahkan

pemahaman bagi pembacanya.

4. Memudahkan untuk pengembangan topik karangan ke dalam satuan

pikiran yang lebih kecil.

5. Memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas

beberapa variabel.

G. Pengembangan Alinea

Pengembangan alinea berkaitan erat dengan posisi kalimat topik karena

kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama alinea.Selain

posisi kalimat topik, pengembangan alinea berhubungan pula dengan fungsi alinea

yang akan dikembangkan. Metode pengembangan alinea akan bergantung pula

pada sifat iformasi yang akan disampaikan: persuasive, argumentative, narati,

deskriptif, atau ekspotioris. Setelah mempertimbangakan ketiga faktor di atas

barulah seseorang memilih salah satu metode pengembangan alinea yang

dianggap paling tepat dan efektfif. Metode yang dimaksud adalah (1)

metodedefinisi, (2) metode proses, (3) metode contoh, (4) metode sebab-akibat,

(5) metode umum-khusus, (6) metode klarifikasi.

1. Metode Definisi

Yang dimaksud definisi adalah usaha penulis untuk menerangkan

pengertian/konsep istilah tertentu. Satuhal yang perlu diidngat dalam membuat

definisi, kita tidak boleh mengulang kata atau istilah yang kita definisikan di

dalam teks definisi tersebut.

Contoh:

Istilah organisasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Latin

organizare yang berarti ‘mebentuk sebagian atau menjadi keseluruhan dari
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bagian-bagian yang satu dan unsur yang lainnya saling bergantung atau

terkoordinasi. ’Jadi, secara harfiah organisasi itu berarti ‘paduan dari bagian-

bagian yang satu sama lainnya saling bergantung’. Di antara para ahli ada yang

menyebut paduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana.

2. Metode Proses

Sebuah alinea dikatakan memakai metode proses apabila isi alenia

menguraikan suatu proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan atau

perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Bila urutan atua tahapan

kejadian berlangsung dalam waktu yang berbeda, penulis harus menuliskannya

secara runtut (kronologis). Contoh :

Proses pembuatan kue donat adalah
sebagai berikut. Mula-mula disiapkan
adonan terigu dicampur dengan telur dan
gula dengan perbandingan tertentu yang
ideal sesuai dengan banyaknya kue donat
yang akan dibuat. Kemudian, adonan
dicetak dalam bentuk gelang-gelang.
Setelah itu, “gelang-gelang” tadi digoreng
sampai berwarna kuning kecoklatan. Lalu,
gorengan itu diolesi metega, diberi butiran
coklat warna-warni, lalu ditaburi tepung
gula. Kini kue donat siap untuk disantap.

Proses pembuatan kue donat adalah
sebagai berikut. Mula-mula disiapkan
adonan terigu dicampur dengan telur dan
gula dengan perbandingan tertentu yang
ideal sesuai dengan banyaknya kue donat
yang akan dibuat. Kemudian, adonan
dicetak dalam bentuk gelang-gelang.
Setelah itu, “gelang-gelang” tadi digoreng
sampai berwarna kuning kecoklatan. Lalu,
gorengan itu diolesi metega, diberi butiran
coklat warna-warni, lalu ditaburi tepung
gula. Kini kue donat siap untuk disantap.

3. Metode Contoh

Dalam karangan ilmiah , contoh dan ilustrasi selalu ditampilkan. Contoh-

contoh terurai, lebih-lebih yang memerlukan penjelasan lebih rinci tentu harus

berbentuk alinea.

Contoh :

Ini seperti acara pentas kesenian sekolah di Indonesia. Lagu-lagu

diperdengarkan, mulai dari “Bintang Kecil” hingga “Indoenesia Raya”. Alat

musik tradisional semacam angklung dan talempong pun terdengar. Busana yang

dikenakan juga busana dari Sabang sampai Merauke, ada yang mengenakan

pakaian adat Bali, Minang, atau Jawa. Dengan gerakan lentur dan lucu, para
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penari seusia SD itu memperlihatkan keterampilan membawakan tari

Panembahan, Indang, hingga tari Merak. Tetapi ada yang membedakannya

dengan pesta di sekolah Indonesia. Para penarinya tidak berkulit sawo matang

karena mah-bocah bule dengan mata biru atau cokelat dan berambut pirang.

Mereka para murid SD Benalla East, kira-kira 120 km dari Melbourn,Australia.

Para murid sekolah itu tertarik belajar bahasa Indonesia, termasuk keseniannya.

4. Metode Sebab-Akibat

Metode sebab-akibat atau akibat-sebab (kausalitas) dipakai untuk

menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya, atau sebaliknya.

Faktor yang terpenting dalam metode kausalitas ini adalah kejelasan dan

kelogisan. Artinya, hubungan kejadian dan penyebabnya harus terungkap jelas

dan informasinya sesuai dengan jalan pikiran manusia. Metode kausalitas

umumnya tampil di tengah karangan yang berisi pembahasan aatu analisis. Sifat

alineanya argumentatif murni atau7 dikombinasikan dengan deskriptif atau

ekspositoris.

Contoh :

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan dari hari

Selasa (7/10)sekitar pikul 05.30 WIB terjadi di jalur Jakarta-Cirebon KM.17.

Dalam peristiwa itu, mobil tangki nomor polisi B9337JV yang dikendalikan oleh

Suryanegara terguling, kemudian terbakar sehingga menyebabkan salah satu

awak, Asmudi (22) tewas di tempat dengan luka bakar. Menurut saksi mata , truk

tangki daria rah Jakarta melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng

sehingga menyeruduk dua kendaraan lain yang berjalan berlawanan. Api

diperkirakan timbul akibat gesekan antara badan mobil dan bahu jalan.

“Tumapahan minyak tanah memicu timbulnya nyala api sehingga kobaran api

tidak dapat dikendalikan lagi”., kata petugas kecelakaan lalu lintas Kepolisian

resor Sumbang. Akibat kecelakaan ini , lalu lintas Jakarta-Cirebon sempat

tersendat beberapa jam.

5. Metode Umum- Khusus



19

Metode umum-khusus dan khusus-umum paling banyak dipakai untuk

mengembangkan gagasan alinea agar tampak teratur. Bagi penulis pemula belajar

menyusun alinea dengan metode ini adalah yang paling disarankan. Disamping

mengembangkan urutan umum-khusus relatif lebih gampang , juga karena model

inilah yang yang paling banyak dipakai dalam karangan ilmiah dan tulisan

ekspositoris seperti artikel dalam media massa.

Contoh :

Ilmu dikembangkan oleh manusia untuk menemukan suatu nilai luhur

dalam kehidupannya yang disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran itu dapat berupa

asas-asas yang bersangkutan. Dengan memiliki pengetahuan yang bersifat ilmiah

dan mencapai kebenaran ilmiah, manusia dapat menerangkan secara tepat

berbagai hal yang dijumpainya, mempunyai gambaran yang cukup cermat

mengenai aneka peristiwa yang akan terjadi dan bahkan untuk sebagian orang

mengusai alam bagi kemanfaatan dirinya.

6. Metode Klasifikasi

Pengelompokkan benda atau non benda yang memiliki persamaan ciri seperti

sifat, bentuk, ukuran, dan lain-lain., cara yang paling tepat adalah dengan metode

klasifikasi. Namun, pengelompokkan tidak berhenti pada inventaris persamaan

dan perbedaan. Setelah dikelompokkan , lalu inventarisasi persamaan dan

perbedaan. Lalu dianalisa untuk mendapatkan generalisasi , atau [paling tidak

untuk dibandingkan atau dipertentangkan satu sama lain.
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan pikiran yaitu terdiri dari kumpulan

kalimat. Alinea bertujuan untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan

menjabarkan suatu tema dengan wajar dan formal.

Paragraf itu ada tiga macam yaitu Paragraf pembuka, Paragraf Pengembang,

dan Paragraf  Penutup. Syarat Paragraf ada dua yaitu kesatuan dan kepaduan

paragraf. Paragraf menurut jenisnya ada tiga yaitu Paragraf Deduktif, Paragraf

Induktif, dan Paragraf Campuran. Paragraf menurut teknik pemaparannya yaitu

Paragraf Naratif, Paragraf Dekskriptif, Paragraf Argumentatif, Paragraf Persuasif,

dan Paragraf Eksposisi.

Untuk membentuk sebuah Paragraf atau Alinea yang logis dan sistematis,

Paragraf harus mempunyai kalimat utama atau kalimat topik dan kalimat penjelas.

Oleh karena itu, Paragraf atau Alinea ini harus mengambil satu tema sehingga

dalam satu paragraf menjadi padu dan tidak ada yang menyimpang.

B. Saran

Kepada Pembaca yang senantiasa menyempatkan waktu unttuk membaca

makalah ini, sangat diharapkan untuk mengambil apa yang bisa di pelajari dalam

makalah Paragraf ini. Kami sadar bahwa makalah ini penuh dengan kekurangan.

Oleh karena itu kami berpesan agar para pembaca mengambil pelajran positif

yang dapat menjadi wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga dengan makalah

ini kita dapat lebih mengenal bahasa dan marilah kita terus berusaha untuk

menggapain semua cita-cita.
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