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Paragraf adalah……

Seperangkat kalimat yang 
memperlihatkan kesatuan pikiran
atau mempunyai keterkaitan dalam
membentuk suatu gagasan atau
topik.

• Topik paragraf = pikiran utama = 
gagasan pokok.



SYARAT-SYARAT PARAGRAF

1. Kesatuan Paragraf

• Hanya ada satu pokok pikiran dalam suatu
paragraf.

• Keluarkan kalimat yang menyimpang dari
pokok pikiran suatu paragraf.



Syarat Paragraf……
2. Kepaduan Paragraf

Kepaduan paragraf dapat dilihat melalui
penyusunan kalimat secara logis dan melalui
ungkapan-ungkapan (kata-kata) antarkalimat.

Agar paragraf menjadi padu, digunakan “pengait
paragraf” yang berupa:

a. Ungkapan Penghubung Transisi

b. Kata Ganti

c. Kata Kunci



Ungkapan Penghubung Transisi

1. Hubungan tambahan; selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, 
lalu, berikutnya, dll.

2. Hubungan pertentangan; akan tetapi, namun, bagaimanapun, 
sebaliknya, dll.

3. Hubungan perbandingan; sehubungan dengan itu, dalam hal yang 
demikian, dll

4. Hubungan akibat; oleh sebab itu, jadi, akibatnya, maka, dll.
5. Hubungan Tujuan; untuk itu, untuk maksud itu, dll.
6. Hubungan Singkatan; singkatnya, akhirnya dengan kata lain, 

seagai simpulan, dll.
7. Hubungan Waktu; sementara itu, beberapa saat kemudian, 

setelah itu, dll.
8. Hubungan Tempat; berdekatan dengan itu, 



Contoh paragraf

Belum ada isyarat jelas bahwa masyarakat
sudah menarik tabungan deposito mereka.
Sementara itu, bursa efek Indonesia mulai
goncang dalam menampung serbuan para
pemburu saham. Pemilik-pemilik uang
berusaha meraih sebanyak-banyaknya saham
yang dijual di bursa. Oleh karena itu, bursa efek
berusaha menampung minat pemilik uang
yang menggebu-gebu. Akibatnya indeks harga
saham gabungan (IHSG) dalam tempo cepat
melampaui angka 100 persen. Bahkan, kemarin
IHSG itu meloncat ke tingkat 101,828 persen.



Kata Ganti

• Kata Ganti Orang

saya, aku, ku, kita, kami (kata ganti orang pertama)

engkau, kau, kamu, mu, kamu sekalian (kata ganti orang kedua)

dia, ia, beliau, mereka, nya (kata ganti orang ketiga)

• Kata Ganti yang Lain

itu, ini, tadi, begitu, demikian, di situ, ke situ, di atas, di sini, dsb.

Kata Kunci
Pengulangan kata-kata kunci (lihat contoh paragraf)



Contoh paragraf (pengulangan kata
kunci)

Sampah selamanya selalu memusingkan. Berkali-
kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula 
jalan pemecahannya dirancang. Namun, keterbatasan-
keterbatasan yang kita miliki tetap menjadikan sampah
sebagai masalah yang pelik. Pada waktu seminar-
seminar itu berlangsung, penimbunan sampah terus
terjadi. Hal ini mengundang keprihatinan kita karena
masalah sampah banyak sedikitnya mempunyai kaitan
dengan masalah pencemaran air dan banjir. Selama
pengumpulan pengangkutan, pembuangan akhir, dan
pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan
dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah.



PEMBAGIAN PARAGRAF
MENURUT JENISNYA

• Paragraf Pembuka
Harus menarik minat & perhatian pembaca, caranya
dengan mengutip pernyataan yang mengutip
pernyataan orang terkemuka.

• Paragraf Pengembang
Mengemukakan inti persoalan yang akan dikemukakan
dan dikembangkan dengan cara ekspositoris, deskriptif, 
naratif, dan argumentatif.

• Paragraf Penutup
Berupa simpulan semua pembicaraan yang telah
dipapaarkan pada bagian-bagian sebelumnya.



TANDA PARAGRAF

• Agak menjorok ke dalam kira-kira lima ketukan
mesin ketik.

• Memberikan jarak agak renggang dari paragraf
sebelumnya.



RANGKA ATAU STRUKTUR SEBUAH 
PARAGRAF

• Sebuah Kalimat Topik; berisi topik yang 
dibicarakan pengarang & bersifat umum

• Beberapa Kalimat Penjelas

Kalimat topik = pikiran utama = kalimat utama.



Kalimat Topik

• Kalimat Topik
=

• Kalimat Ideal

Kalimat Topik ≠
Kalimat

Membingungkan

• Kalimat Ideal; umum, tidak mendetail, mudah
dipahami, sederhana, ringkas, dan tidak berbelit-
belit



Contoh Kalimat

• Membingungkan:

Sistem pondasi cakar ayam penemuan Prof. 
Sedyatmo yang terkenal akhir-akhir ini di
kalangan internasional, terutama di negara Asean
karena dipakai untuk membangun berbagai
struktur di atas tanah lembek.

• Seharusnya:

Sistem pondasi cakar alam dipakai untuk
membangun berbagai struktur di atas tanah
lembek.



PARAGRAF DEDUKTIF DAN 
PARAGRAF INDUKTIF

• Paragraf Deduktif

Kalimat topik terletak di awal paragraf

(umum khusus)

• Paragraf Induktif

Kalimat topik terletak di akhir paragraf

(khusus umum)



Contoh Paragraf Deduktif

Arang aktif adalah sejenis arang yang diperoleh
dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat
tidak larut dalam air. Arang ini dapat diperoleh
dari pembakaran zat-zat tertentu seperti ampas
debu, tempurung kelapa, dan tongkol jagung. 
Jenis arang ini banyak digunakan dalam beberapa
industi pangan atau nonpangan. Industri yang 
menggunakan arang aktif adalah industri kimia
dan farmasi seperti pekerjaan memurnikan
minyak, menghilangkan bau yang tidak murni, 
dan menguapkan zat yang tidak perlu.



Contoh Paragraf Induktif

Dua anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan
Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian seorang
anak wanita hilang ketika pulang sekolah. Sehari
kemudian polisi menemukan bercak-bercak darah
di kursi belakang mobil John. Polisi juga
menemukan potret dua orang anak yang tewas di
Jalan enderal Sudirman di dalam kantung celana
John. Dengan demikian, John adalah orang yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban tentang
hilangnya tiga anak itu.



TEKNIK PENGEMBANGAN PARAGRAF

• Memberikan contoh-contoh atau fakta
 Memilih contoh-contoh yang umum.
 Contoh yang representatif, yang dapat mewakili keadaan

yang sebenarnya.
 Bukan contoh yang dicari-cari

• Memberikan alasan-alasan
Apa yang dinyatakan oleh kalimat topik dibuktikan dengan
uraian-uraian yang logis dengan menjelaskan sebab-sebab
mengapa demikian.

• Bercerita
Mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang
atau sudah berlalu.



PEMBAGIAN PARAGRAF MENURUT 
TEKNIK PEMAPARANNYA

• Deskriptif

Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan
mata. Dengan kata lain deskriptif berurusan
dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh
pancaindera. 

• Ekspositoris

Disebut juga paragraf paparan. Paragraf ini
menampilkan suatu objek. Penyampaiannya
dapat menggunakan perkembangan analisis
kronologis dan keruangan.



Lanjutan PEMBAGIAN PARAGRAF 

• Argumentatif

Paragraf argumentatif disebut juga persuasi. 
Paragraf ini lebih bersifat membujuk atau
meyakinkan pembaca terhadap suatu hal atau
objek.

• Naratif

Karangan narasi biasanya dihubung-hubungkan
dengan cerita. Oleh sebab itu, sebuah paragraf
narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, 
atau hikayat.


