Alinea atau Paragraf
fitri dwi lestari

Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya
merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya
menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraph, yang perlu
diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti
seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu
gagasan(gagasan tunggal).Kepaduan berarti seluruh kalimat
dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan
tunggal paragraf.

Dalam kenyataannya kadang-kadang kita menemukan alinea
yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang
dimungkinkan. Namun, dalam pembahasan ini wujud alinea
semacam itu dianggap sebagai pengecualian karena
disamping bentuknya yang kurang ideal jika ditinjau dari segi
komposisi, alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan
ilmiah.
Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih
luas dari sudut pandang komposisi, pembicaraan tentang
paragraf sebenarnya ssudah memasuki kawasan wacana atau
karangan sebab formal yang sederhana boeh saja hanya
terdiri dari satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan menyusun
paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah
karangan.

Syarat Paragraf
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Sebuah paragraf dikatakan
mempunyai kesatuan jika
seluruh kalimat dalam paragraf
hanya membicarakan satu ide
pokok ,satu topik / masalah.
Jika dalam sebuah paragraf
terdapat kalimat yang
menyimpang dari masalah
yang sedang di bicarakan,
berarti dalam paragraf itu
terdapat lebih dari satu ide
atau masalah.

Seperti halnya kalimat efektif ,
dalam paragraph ini juga
dikenal istilah kepaduan atau
koherensi. Kepaduan paragraf
akan terwujud jika aliran
kalimat berjalan mulus dan
lancer serta logis. Untuk itu,
cara repetisi, jasa kata ganti
dan kata sambung, serta frasa
penghubung dapat
dimanfaatkan.

JENIS PARAGRAF
POSISI KALIMAT TOPIK

SIFAT ISI

1. Deduktif
2. Induktif

1. Eksposisi
2. Argumentasi
3. Narasi
4. Deskripsi
5. Persuasi

1. DEDUKTIF
paragraf yang letak kalimat
pokoknya di tempat kan pada
bagian awal paragraf ,yaitu
paragraf yang menyajikan
pokok permasalahan terlebih
dahulu, lalu menyusul uraian
yang terinci mengenai
permasalahan atau gagasan
paragraf (urutan umumkhusus).

Olahraga akan membuat
badan kita menjadi sehat dan
tidak mudah terserang penyakit.
Fisik orang yang berolahraga
dengan yang jarang atau tidak
pernah berolahraga sangat jelas
berbeda. Contohnya jika kita
sering berolahraga fisik kita tidak
mudah lelah, sedangkan yang
jarang atau tidak pernah
berolahraga fisiknya akan cepat
lelah dan mudah terserang
penyakit.

2. INDUKTIF
Bila kalimat pokok
ditempatkan dipada akhir
paragraf akan terbentuk
paragraf induktif, yaitu
paragraf yang menyajikan
penjelasan terlebih
dahulu,barulah diakhiri
dengan pokok pembicaraan.
(urutan khusus-umum).

Pak Sopian memiliki kebun kakao seluas
1 hektar. Tetangganya, Pak Gatot, juga
memiliki kebun kakao seluas 1 hektar.
Adik Pak Gatot, Ali Bashya, malah
memiliki kebun kakao yangt lebih luas
daripada kakaknya, yaitu 2,5 hektar.
Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi
mereka memanen kakao. Seperti
mereka, dari 210 penduduk petani di
Desa Sriwaylangsep, 175 kepala
keluarga berkebun kakao. Maka,
tidaklah heran apabila Desa
Sriwaylangsep tersebut dikenal dengan
Desa Kakao.

Paragraf persuasif banyak dipakai dalam
penulisan iklan, terutama majalah, dan
koran . Sedangkan paragraf
argumentasi, deskripsi, dan eksposisi
umumnya dipakai dalam karangan ilmiah
seperti buku, skripsi makalah, dan
laporan. Paragraf naratif sering dipakai
untuk karangan fiksi seperti cerpen dan
novel.

1. EKSPOSISI
paragraf yang bertujuan
untuk memaparkan,
menjelaskan,
menyampaikan informasi,
mengajarkan, dan
menerangkan suatu topik

Rachmat Djoko Pradopo lahir 3
November 1939 di Klaten, Jawa Tengah.
Tamat SD dan SMP (1955) di Klaten,
SMA II (1958) di Yogyakarta. Masuk
Jurusan Sastra Indonesia Universitas
Gadkah Mada, tamat Sarjana Sastra
tahun 1965. pada tahun 1978 Rachmat
mengikuti penataran sastra yang
diselenggarakan oleh Pusat Bahasa
Jakarta bersama ILDEP dan terpilih
untuk melanjutkan studi di
Pascasarjana Rijkuniversiteit Leiden,
Nederland, tahun 1980 – 1981, di
bawah bimbingan Prof. Dr. A. Teeuw

2. ARGUMENTASI
paragraf yang mengungkapkan
ide, gagasan, atau pendapat
penulis dengan disertai bukti dan
fakta (benar-benar terjadi).
Tujuannya adalah agar pembaca
yakin bahwa ide, gagasan, atau
pendapat tersebut adalah benar
dan terbukti.

Setelah karangan anak-anak
kelas 8 diperiksa, ternyata Ali,
Toto, Alex, dan Burhan
mendapat nilai 8. Anak-anak
yang lainmendapat 7. Hanya
Maman yang 6, dan tidak
seorang punmendapat nilai
kurang. Boleh dikatakan,
anak kelas 8 cukup
pandaimengarang.

3. NARASI
paragraf yang menceritakan
suatu kejadian atau peristiwa
berdasarkan urutan waktu.
paragraf menuturkan
peristiwa atau keadaan dalam
bentuk data atau cerita.

Kemudian mobil meluncur
kembali, Nyonya Marta tampak
bersandar lesu. Tangannya dibalut
dan terikat di leher. Mobil itu
berhenti didepan rumah. Lalu
bawahan suaminya beserta istriistri mereka pada keluar rumah
untuk menyongsong. Tuan Hasan
memapah istrinya yang sakit.
Sementara bawahan tuan Hasan
berlomba menyambut
kedatangan nyonya Marta.

4. DESKRIPSI
paragraf yang
menggambarkan suatu
objek dengan kata-kata
yang mampu merangsang
indra pembaca.

Jangan terkecoh membeli ikan.
Kadang-kadang kita kecewa
membeli ikan. Disangka masih
baru ternyata sudah busuk.
Caranya supaya tidak terkecoh?
Ikan yang segar dagingnya masih
keras kalau dipegang. Sisiknya
atau kulitnya masih mengilap,
insangnya berdarah merah
segara. Matanya masih bening.
Kalau sudah tidak sesuai dengan
ciri-ciri berarti ikan itu sudah
busuk.

5. PERSUASI
paragraf mempromosikan
sesuatu dengan cara
mempengaruhi atau
mengajak pembaca.

Dewasa ini banyak sekali penyakit baru yang
bermunculan. Hal ini dikarenakan
berkurangnya sistem imun di dalam tubuh kita.
Jika sistem imun di dalam tubuh melemah,
maka tubuh gampang sekali terkena penyakit.
Selain itu, makanan-makanan yang kita
konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan
mineral yang baik. Bahkan, saat ini telah banyak
penjual makanan-makanan yang tidak sehat.
Terlebih lagi dengan padatnya aktivitas
membuat kita tidak memiliki waktu untuk
berolahraga. Padahal oaharaga sangatlah baik
untuk kesehatan kita. Akibatnya, tubuh menjadi
lemah sehingga mudah terjangkit virus -virus
yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu,
marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar
kita tidak mudah sakit dengan cara
mengkonsumsi makanan yang sehat dan
berolahraga yang rutin.

