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BAB VI 
ALINEA 

 
  

A.  Bagian-bagian Alinea 

 Pada umumnya alinea terdiri atas lebih dari satu kalimat. Atau dapat 

dikatakan bahwa alinea pada umumnya terdiri atas beberapa kalimat. Dari fungsi 

dan kandunganya, kalimat dalam alinea dapat dipilah-pilah menjadi kalimat topik, 

kalimat pengembangan, kalimat penutup, dan kalimat penghubung. 

 

1.  Kalimat Topik  

 Kalimat topik merupakan kalimat yang merupakan kalimat yang 

mengungkapkan gagasan pokok  dalam kalimat yang bersangkutan. Oleh kerena 

itu kalimat topik merupakan bagian yang terpenting. Bagian ini mengarahkan dan 

sekaligus mengontrol pengembangan alinea. Sebagai bagan yang terpenting, 

kalimat topik biaanya terletak di awal alinea. Namun bisa juga kalimat topik itu 

terletak di tengah alinea yang bersangkutan. Karena kalimat topik merupakan 

kalimat yang terpenting maka kalimat topik itu hendaknya:  

- Merupakan kalimat efektif yang menarik, 

- Merupakan susunan yang runtut dan logis, dan 

- Merupakan rumusan yang tidak terlalu umum namun juga tidak terlalu 

spesifik. 

 Pengertian efektif dalam kalimat efektif berarti membuahkan hasil. Hasil 

yang diharapkan dari suatu kalimat sebagai bagian dari tuturan ialah pemahaman. 

Terpahami atau tidak terpahami oleh pihak lain itulah yang menjadi kriteria 

efektif tidaknya suatu kalimat atau tuturan  

 Kemudian tambahan menarik itu berarti bahwa kalimat topik hendaknya 

dapat memikat perhatian pembaca. Untuk dapat menarik perhatian itu dalam 

ragam  bahasa indah di pakai gaya bahasa tertentu, sehingga batasanya berbung-

bunga dan dipakai kata-kata kiasan. Sedangkan dalam bahasa keilmuan, 

keindahan bukan hal yang penting, dan yang diutamakan adalah ketepatan 

informasi. Oleh karena itu, dalam ragam bahasa keilmuan dipakai gaya bahasa 
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yang lugas dengan kata-kata denotatif. Kiranya telah memadai bilamana ragam 

ilmiah itu menerapkan tata bahasa baku secara ketat dalam penyusunan kalimat-

kalimatnya. 

 Untuk mengetahui susunan yang runtut dan logis, kita perhatikan kalimat 

berikut ini. 

1) Pemeliharaan dan penanaman padi dilakukan pada musim yang tepat. 

2) Penanaman dan pemeliharaan padi dilakukan pada musim yang tepat. 

3) Pengajaran sastra tidak diperoleh melalui bangku ilmiah. 

 Apabila kita perhatikan sepintas. Dua kalimat di atas seolah-olah tidak ada 

masalah. Hal ini terjadi karena kedua kalimat itu dari sudut tata bahasanya 

memang tidak ada kesalahan. Namun jika kita perhatikan dengan cermat, maka 

akan kita ketahui kedua kalimat itu terjadi ketidakruntutan dan ketidaklogisan.  

Pada kalimat (1) kita mengetahui bahwa  ‘pemeliharaan padi baru bisa dilakukan 

setelah padi ditanam’, sehingga urutan ‘pemeliharaan dan penanaman padi’ secara 

runtut seharusnya ‘penanaman dan pemeliharaan’. Seperti pada contoh (2). 

Walaupun sudah diperbaiki menjadi kalimat (2), namun dalam kalimat itu masih 

terdapat ketidaklogisan. ‘yang harus dilakukan pada musim yang tepat’ hanyalah 

‘penanaman padi’, sedangkan ‘pemeliharan padi’ tidak harus menunggu musim 

yang tepat. 

 Contoh lain kalimat yang tidak logis misalnya: (3) Pengajaran sastra tidak 

diperoleh melalui bangku sekolah. Kata pengajaran berarti a) proses, perbuatan, 

cara mengajar atau mengajarkan; b) perihal mengajar, segala sesuatu mengenai 

mengajar; c) peringatan. Arti (c) tidak berlaku dalam contoh-contoh (3). Dalam 

contoh (30, pengajaran mempunyai kemungkinan makna (a) atau (b). Pada hal 

‘proses atau perihal mengajar’ itu kita ketahui hanya mungkin diperoleh melalui 

sekolah. Dengan demikian tidak logis kalau dikatakan ‘pengajaran sastra tidak 

diperoleh melalui bangku sekolah’.  

 Perihal rumusan yang tidak terlalu umum dan tidak terlalu spesifik ini 

berkaitan dengan pengembangan topik yang bersangkutan. Jika terlalu umum, 

maka pengembangannya nanti akan terlalu luas. Sebaliknya jika terlalu spesifik, 

maka pengembangannya akan terlalu sempit. Topik yang terlalu luas memerlukan 
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bahan yang banyak, sehingga boleh jadi akan menghambat penulisan dan jika 

terlalu sempit akan mempersulit pengembangannya. 

 Sebagai patokan perlu diketahui bahwa kalimat yang ringkas biasanya 

kandungan isinya bersifat umum. Kalimat yang demikian dapat dispesifikasikan 

kandungan isinya dengan memperluas kalimat tersebut atau mengganti kata-kata 

umum dalam kalimat itu dengan kata-kata yang khusus.   

 Bedasarkan kalimat di atas diketahui bahwa kalimat topik dihasilkan 

melalui beberapa tahap yaitu perumusan gagasan umum, lalu menspesifikasikan 

gagasan umum tersebut dan kemudian memperbaiki kata-kata atau susunan 

kalimatnya. 

 Sebagai contoh kita mempunyai gagasan bahwa ‘penelitian bermula dari 

perencanaan’. Gagasan ini kemudian kita tuangkan dalam sebuah kaliamat: 

4) Penelitian bermula dari sebuah perencanaan 

 Telah kita ketahui pula bahwa kalimat yang pendek kandungan isinya 

bersifat umum. Agar kandungan isinya menjadi spesifik, kalimat itu perlu 

diperluas, misalnya sebagai berikut.  

   Penelitian 

               Suatu penelitian 

   Penelitian ilmiah 

a) Suatu penelitian ilmiah 

   Bermula 

b) Selalu bermula 

   Perencanaan 

                  Suatu  perencanaan 

   Perencanaan seksama 
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   Perencanaan yang seksama 

c) Suatu perencanaan yang seksama 

 Setelah bagian-bagian kalimat (1) kita perluas masing-masing menjadi a), 

b). Dan c). Kemudian ketiganya kita gabungkan menjadi kalimat berikut: 

 5)   Suatu penelitian ilmiah selalu dari suatu perencanaan yang seksama. 

 Jika pemakaian kita bermula dipandang kurang tepat, maka dapat diganti 

dengan kata dimulai, sehingga kalimatnya menjadi: 

6) Suatu penelitian ilmiah selalu dimulai dari suatu perencanaan yang 

seksama. 

 Dengan telah dituangkannya gagasan itu dalam kalimat (3), maka 

kandungan isinya menjadi semakin spesifik. 

2.   Kalimat Pengembangan 

 Kalimat pengembangan pada dasarnya adalah kalimat-kalimat yang 

menguraikan hal-hal yang terkandung dalam topik.hal ini berarti bahwa kalimat-

kalimat pengembangan itu hendaknya berpusat pada kalimat topik agar tercipta 

adanya kesatuan gagasan. Adanya kalimat pengembangan yang menyeleweng dari 

kalimat topik hendaknya dihindari. Untuk itu langkah yang harus ditempuh ialah 

perumusan butir-butir pengembangan secara ringkas di bawah kalimat topik, 

sehingga terbantuk semacam alinea. 

 Gagasan pokok yang terkandung dalam kalimat topik pada hakikatnya 

merupakan pengungkapan dari : 

1. ‘apa yang akan dibicarakan’ dengan mengajukan pernyataan sehubungan 

dengan ‘apa yang dibicarakan’,  
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2. jawaban ringkas yang dapat dijadikan butir-butir pengembanganya. 

Adapun pertanyaan yang dapat diajukan itu ialah mengenai ‘bagaimana’. 

‘mengapa’, dan pertanyaan lain yang relevan.  

3. Langkah selanjutnya adalah mengecek apkah butir-butir itu sudah lengkap 

ataukah masih ada yang terlewatkan, dan kemudian menyusun kembali 

butir-butir itu dalam susunan yang dipandang paling tepat. 

 Sebagai contoh pengembangan kalimat topik kita kembali pada contoh (6) 

Suatu penelitian ilmiah selalu dimulai dari suatun perencanaan yang seksama. 

Untuk pengembangan kalimat topik, pertama-tama kita harus mengetahui kata 

kunci dalam kalimat topik tersebut. Kata kunci dalam kalimat (6) ialah penelitian 

ilmiah dan perencanaan. Hal kedua yang perlu diketahui ialah informasi yang 

terkandung dalam kalimat (6) itu bertitik labuh pada perencanaan. Setelah 

diketahui dua hal tersebut selanjutnya kita dapat mengajukan pertanyaan. 

7) Bagaimana perencanaan penelitian ilmiah itu ? 

Jawaban kalimat itu ialah: 

8) Perencanaan penelitian ilmiah mengikuti suatu logika. 

Dari jawaban itu kita dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut: 

9) Mengapa perencanaan penelitian ilmiah itu mengikuti suatu logika ? 

Jawaban kalimat tanya itu adalah: 

10) Karena perencanaan merupakan serentetan petunjuk-petunjuk yang 

disusun secara logis dan sistematis. 

Pertanyaan lain yang dapat diajukan adalah 

11) Mengapa peerncanaan itu harus seksama dan bagaimana 

konsekuensinya ? 

Jawaban kalimat tanya itu adalah: 

12) Karena perencanaan itu harus baik, akibatnya membutuhkan waktu 

yang lebih lama dari perkiraan semula. 

Dengan telah ditemukanya jawaban masing-masing pertanyaan di atas berarti kita 

telah temukan kalimat-kalimat pengembangan dari topik da atas. 

 Langkah selanjutnya ialah menyusun kalimat-kalimat pengembangan 

tersebut dalam suatu rangkaian dengan kalimat topiknya. 
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 Suatu penelitian ilmiah dimulai dari suatu perencanaan yang seksama. 

Perencanaan penelitian ilmiah mengikuti suatu logika. Karena perencanaan 

merupakan serentetan petunjuk-petunjuk yang disuun secara logis dan sistematik. 

Karena perencanaan itu harus baik, akibatnya membutuhkan waktu yang lebih 

lama dari perkiraan semula. 

 Dengan membaca kembali kalimat di atas kita dapat merasakan 

kekuranglancaran penuturan gagasan. Hal ini terjadi karena hubungan antara 

kalimat dalam rangkaian itu kurang koheren, sehingga perlu diedit atau disunting. 

Penyuntingan dapat dilakukan dengan: 

 Menambahkan kata-kata baru yang diperlukan, 

 Menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan, 

 Mengganti kata-kata yang tidak tepat, 

 Mengubah susunan kalimat, 

 Menggabungkan dua kalimat menjadi sebuah kalimat, 

 Memecahkan kalimat yang terlalu panjang menjadi dua kalimat atau lebih, 

 Membetulkan ejaan dan tanda bacanya, dan 

 Hal-hal lain yang dipandang perlu. 

Dengan menyunting kalimat kedua, ketiga, dan keempat dalam rangkaian kalimat 

di atas, maka menghasilkan rangkaian kalimat berikut ini. 

 Suatu penelitian ilmiah selalu dimulai dari suatu perencanaan yang 

seksama. Perencanaan dalam bidang ilmiah mengikuti suatu logika karena pada 

dasarnya suatu perencanaan merupakan serentetan petunjuk-petunjuk yang 

disusun secara logis dan sistematis. Suatu perencanaan yang baik membutuhkan 

pemikiran yang seksama, sehingga seringkali memakan waktu yang lebih lama 

dari perkiraan semula. 

 Sudah barang tentu rangkaian kalimat di atas masih dapat dikembangkan 

lagi. Misalnya dilanjutkan pengembangan topik dalam rangkaian kalimat di atas 

dengan menjawab pertanyaan berikut. 

13) Apakah pentingnya perencanaan penelitian itu ? 

14) Masih mungkinkah suatu perencanaan yang disusun secara seksama 

itu diubah ? 
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 Berikut ini dikemukakan sebuah contoh lagi pengembangan kalimat topik. 

15) Untuk menghindari kepunahan, badak Jawa di Ujung Kulon perlu di 

lestarikan. 

Kata kunci dalam kalimat topik ( 9 ) adalah badak Jawa dan dilestarikan 

Dengan demikian untuk mengembangkannya, kita dapat mengajukan 

pertanyaan : 

16)  Mengapa badak Jawa perlu di lestarikan ? 

Kemungkinan jawaban pertanyaan di atas ialah sebagai berikut : 

17a) Populasi badak Jawa tinggal sedikit. 

            17b) Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. 

17c) Kepunahan badak Jawa merupakan kerugian besar bagi dunia satwa. 

            Ketiga kemungkinan jawaban di atas masih terlalu umum. Pernyataan itu 

harus dispesifikasikan denga fakta atau informasi yang konkret. Kata sedikit 

mengandung pengertian yang relatif. Oleh karena itu perlu di pertegas,  berapa 

jumlah badak Jawa di Ujung Kulon itu sekarang? Demikian pula, pernyataan 

oknum yang tidak bertanggung jawab itu siapa sebenarnya, dan mengapa 

kepunahan badak Jawa merupakan kerugian besar? 

 Cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh fakta dan informasi yang 

konkret itu adalah melalui pengamatan, penelitian, baik penelitian lapangan 

maupun penelitian pustaka. Misalnya setelah diamati atau diteliti ternyata bahwa 

pada tahun 1990 jumlah badak Jawa di Ujung Kulon 15 ekor. tahun 1989 20 ekor. 

jadi dalam satu tahun terjadi penurunan populasi badak Jawa sebesar 5 ekor atau 

25%. Selanjutnya kita ketahui pula bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab 

itu ialah para pemburu yang membantai badak jawa untuk diambil culanya 

sebagai barang dagangan. Sedangkan kepunahan badak Jawa merupakan kerugian 

besar bagi dunia satwa karena badak Jawa di Ujung Kulon adalah suatu bangsa 

badak yang bercula satu yang tidak ditemui di tempat lain. 

 Fakta dan informasi di atas selanjutnya disusun dalam kalimat dengan 

menambah keterangan–keterangan lain yang diperlukan. Misalnya, fakta dan 

informasi pertama disusun menjadi. 
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18) Badak Jawa di Ujung Kulon pada tahun 1989 berjumlah 20 ekor pada 

tahun 1990 tinggal 15 ekor. penurunan populasi badak Jawa dalam 

satu tahun adalah 5 ekor atau 25%. 

 Fakta dan informasi kedua disusun menjadi : 

19) Penurunan populasi badak Jawa terjadi karena adanya oknum yang 

tidak bertanggung jawab, yaitu para pemburu yang membantai badak 

Jawa untuk diambil culanya sebagai barang dagangan yang mahal 

harganya. 

 Fakta ketiga disusun menjadi : 

20) Badak jawa di Ujung Kulon merupakan satu bangsa badak yang 

istimewa karena hanya bercula satu yang tidak ditemui di tempat lain. 

Kepunahan badak jawa akan merupakan kerugian yang besar bagi 

dunia satwa di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. 

 Jika fakta dan informasi sebagai bahan pengembangan kalimat topik (15) 

telah dirasa cukup, maka kita susun kalimat topik tersebut dengan kalimat-

kalimat pengembangannya dalam satu rangkaian dengan perbaikan di 

sana-sini. 

21) Untuk menghindari kepunahan, badak Jawa di Ujung Kulon perlu 

dilestarikan. Pada tahun 1989 , badak Jawa di Ujung Kulon 

berjumlah 20 ekor, sedangkan pada tahun 1990 jumlahnya 15 ekor. 

Hal ini berarti bahwa dalam satu tahun penurunan populasi badak 

Jawa sebanyak 5 ekor atau 25%. Penurunan populasi sebesar itu 

terjadi karena ulah para oknum yang yang tidak bertanggung jawab, 

terutama para pemburu yang membantai badak jawa untuk di ambil 

culanya sebagai barang dagangan yang mahal harganya Badak Jawa 

di Ujung Kulon merupakan satu bangsa badak yang istimewa karena 

nanya bercula satu yang tidak ditemui di tempat lain. Kepunahan 

badak Jawa akan merupakan kerugian yang bersar bagi satwa di 

Indonesia yang khususnya dan dunia pada umumnya.  
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Rangkaian kalimat diatas juga masih dapat diperbaiki lagi, dan masih 

perlu. Dari rangkaian kalimat itu kita telah mengetahui penurunan populasi 

badak, penyebab penurunan  populasi itu, dan akibat dari kepunahan badak 

Jawa di Ujung Kulon. Sekarang lanjutkanlah [engembangan kalimat diatas 

dengan menjawab pertanyaan : 

 

22) Usaha apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kepunahan 

badak Jawa tersebut ? 

 

1. Kalimat Penutup 

 Setelah pengembangan itu sampai pada batas kecukupan, maka alinea itu 

sebaliknya segera diakhiri. Kalimat yang mengakhiri alinea itu disebut kalimat 

penutup. Demi terwujudnya kesatuan gagasan, penyusunan kalimat topik 

hendaknya berdasarkan kalimat-kalimat pengembangan. 

 Dari ketiga contoh kalimat di atas, dapat kita ketahui bahwa kalimat 

penutup dalam suatu alinea dapat berupa penekanan kembali, kesimpulan dan 

rangkuman. 

 Dari contoh kalimat di atas diketahui bahwa dalam menyusun kalimat 

penutup hendaknya didasarkan pada kalimat topik dan kalimat-kalimat 

pengembangannya. Sebagai contoh : 

 

23) Manusia adalah mahluk yang sedikit empedunya, dan panjang 

umurnya. Kuda juga empedunya. Demikian juga keledai, dan 

binatang-binatang lainnya yang serupa dengan itu. 

     Dalam contoh di atas diperlukan berbagai jenis binatang yang sedikit 

empedunya panjang umurnya. Untuk dapat membuat rampatan, kita hendaknya 

ingat adanya kata-kata umum dan kata-kata khusus yang dalam tata makna 

berhubungan secara hiponim pada. Contoh di atas mahluk merupakan kata yang 

sangat umum, manusia dan binatang merupakan kata yang umum, dan kuda dan 

keledai merupakan kata yang khusus. 

 



 

         manusia 
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  Mahluk 

      kuda 

   Binatang   keledai 

      binatang lain yang sejenis 

 

 Dalam rangkaian kalimat seperti contoh di atas digunakan kata-kata 

khusus, sedangkan dalam rampatan digunakan kata-kata umum atau sangat umum. 

Dengan demikian rampatan yang harus dibuat untuk mengakhiri rangkaian 

kalimat di atas menggunakan kata makhluk yang sedikit empedunya panjang 

umurnya. Agar struktur kalimat ini tidak mengulang-ulang struktur yang sudah 

ada, kalimat ini sebaiknya diubah menjadi: semua makhluk yang sedikit 

empedunya berumur panjang. Dengan cara itu, jika kalimat ini digabungkan 

dengan kalimat di atas akan dihasilkan suatu alinea yang struktur kalimatnya 

bervariasi seperti di bawah ini. 

24) Manusia adalah mahluk yang sedikit empedunya, dan panjang 

umurnya. Kuda juga sedikit empedunya. Demikian juga keledai, dan 

binatang-binatang lainya yang serupa dengan itu. Jadi, semua mahluk 

yang sedikit empedunya berumur panjang. 

 

B. Kalimat Penghubung  

 Demi terwujudnya kesatuan dan kepaduan antara alinea satu dengan alinea 

lain dalam suatu wacana, maka diperlukan adanya kalimat penghubung.  Contoh 

alinea (a) diawali dengan frase dorongan lain yang secera eksplisit menunjukan 

adanya hubungan dengan alinea lain disebut kalimat penghubung. Adapun kata-

kata yang dipakai untuk menandai dengan hubungan kalimat lain adalah kata-kata 

ganti tunjuk: ini, itu, tersebut, demikian, dan sebagainya. 

 Hubungan antara alinea itu sering juga tidak dinyatakan secara eksplisit, 

tetapi hanya secara implisit. Hubungan antaralinea yang demikian tidak 

menggunakan kalimat penghubung. Hubungan antaralinea hanya dapat diketahui 
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dari hubungan isinya. Oleh karena itulah, kalimat penghubung itu dalam alinea 

tertentu diperlukan, dan dalam alinea yang lain tidak diperlukan. 

 

C. Macam-Macam Alinea 

 Untuk mengetahui macam-macam alinea bacalah dengan cermat wacana 

di bawah ini. 

 

DARI BANGKAI KAPAL SAMPAI MINYAK 

 Jacques Cousteau lahir pada tanggal 11 Juni 1910 di St. Andre de Cubzac, 

Prancis. Sejak usia 4-5 tahun, ia sudah jatuh cinta pada air. Cousteau pandai 

berenang dan menyelam gara-gar waktu berusia 10 tahun dikirim kesekolah 

musim panas di Danau harvey, AS. Oarng tuanya ketika itu tinggal di sana. 

Seorang gurunya agak sentimaen kepadanya. Boetz sering menghukumnya 

membersihkan dasar danau yang penuh ranting dan pohon kering. Kalau tidak 

dibersihkan, anak-anak yang terjun bisa celaka. Inilah asal mulanya ia semakain 

pandai berenang dan menyelam. 

 Ketika berusia 20 tahun, ia masuk Sekolah Angkatan Laut. Lama tahun 

kemudian ia mengalami kecelakaan mobil. Paru-parunya bocor dan dua belas 

tulangnya patah. Walaupun menurut dokter kedua lengannya bakal lumpuh 

Cousteau bisa sembh juga. Delapan bulan lamanya ia menginap di rumah sakit. 

Ia kemudian bertugas kembali di angkatan laut. Kira-kira waktu itulah ia mulai 

melakukan berbagai eksperimen untuk menyelam sampai akhirnya menemukan 

aqualung. Aqualung dilanjutkan dengan penemuan-penemuan lain, seperti pakai 

selam yang tak perlu lagi diberi tekanan, beberapa keperluan tempur bawah laut 

(kerja sama dengan AL. Prancis), ruang dekompresi pertama didunia yang 

memungkinkan simulasi kondisi selam sedalam 300 m, alat pernapasan dengan 

gas campuran untuk keperluan militer yang dikenal dengan istilah DC-52. 

 Pada tahun 1950, sebuah bekas kapal perang yang sudah sempat beralih 

fungsi menjadi feridiserahkan kepada Coustaeu  dan diberi nama Calypso. 

Kapalkayu ini panjangnya 47 m dengan kekuatan 580 tenaga kuda. Cousteaw 

menghabiskan tabungannya untuk mengubah kapal itu menjadi kapal penelitian 
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oseanografi. Ia membuat ruang dekompresi dan membuat jendela di badan kapal 

untuk mengamati fauna dari bawah laut. 

 Tahun 1951, Calypso berexpedisi ke Laut merah yang kemudian disusul 

dengan expedisi arkeologi bawah laut di perairan Marseille, di kedalaman 40 m. 

Ia berusaha menemukan bangkai kapal Yunani yang sudah 100 tahun karam 

disana berikut ratusan guci dan benda-benda keramik. 

 Selain pembuatan film tentang kelautan. Cousteau juga memperoleh 

pemasukan dari kontrak untuk mencari sumber minyak. Misalnya di awal tahun 

1960-an, ketika di teluk Persia di lepas pantai Abu dhabi. Bersama para 

penyelamnya, ia melakukan penelitian awal disana untuk membuktikan adanya 

sumber minyak ternyata kemudian memang ada, dan Abu Dhabi pun berubah 

dari desa kecil kaum pengembara menjadi kota besar dengan banyak pencakar 

langit. 

 Calypson dan Alcyone juga menyediakan fasilitas penelitian untuk ilmuan 

seluruh dunia yang ingin mengadakan penelitian kelautan. 

 Sepanjang kariernya, Cousteau didampingi istrinya, Sumoe, yang oleh 

Cousteu disebut “jiwa calypso” boleh dikatakan, ia paling lam tinggal di atas 

kapal karena mendarat bila awak kapal sedang cuti tahunan.   

 Cousteau yang pensiun dari AL dengan pangkat kapten ini banyak dibantu 

putranya, Jean-Michel Cousteau, yang kini menjadi direktur sekaligus wakil 

presiden eksekutif dari Cousteau Society Inc. Jean-Michel inilah yang 

dipersiapkan menjadi penerus dan pengganti ayahnya.  

Sumber : Intisari, Februari 1990 

 

 Setelah membaca wacana di atas, kita memperoleh gambaran yang utuh 

mengenai ‘prestasi Jacques cousteau”. Gambaran yang utuh itu terbentuk karena 

wacana itu memiliki kesatuan pikiran. Dalam mengungkapkan satu kesatuan 

pikiran, penulis wacana di atas membagi kesatuan itu menjadi kesatuan-kesatuan 

yang lebih kecil, yaitu alinea. Wacana di atas terdiri dari sembilan alinea. 

Kesatuan itu terbentuk karena alinea-alinea dalam wacana tersebut saling 

berhubungan baik dari segi maupun artinya. 
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 Seperti halnya dalam komunikasi sehari-hari, untuk mengemukakan suatu 

pikiran atau gagasan, kita tidak serta merta mengemukakan pokok pikiran tersebut. 

Perhatian calon pembaca terhadap gagasan yang akan dibicarakan perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu untuk itu kita mula-mula hrus membimbing calon 

pembaca dengan memberikan keterangan atau uraian permulaan, ‘preliminary’ 

yang relevan. Dalam karangan, bagian yang membimbing pembaca untuk 

memasuki permasalahan yang akan dibicarakan berupa keterangan permulaan itu 

disebut alinea pembuka.  

 Dalam contoh di atas, mula-mula kita dipekenalkan pada tokoh yang akan 

dibicarakaan beserta kecintaanya pada air serta sampai pada kepandaiannya 

berenang dan menyelam. Kepandaian ini dikemukakan sebagai keterangan 

permulaan yang menjadi latar belakang bagi usaha Jacques Couteau dalam bidang 

kelautan. Dengan demikian, keterangan ini merupakan keterangan yang relevan. 

 

1. Alinea Pembuka 

 Alinea pembuka merupakan bagian karangan yang pertama-tama ditemui 

pembaca. Oleh karena itu, alinea pembuka hendaknya disusun secara menarik, 

sehingga memancing rasa ingin tahu pembaca. Dalam contoh di atas untuk 

menarik perhatian pembaca dikemukakan tokoh terkenal yang mempunyai jasa 

dalam bidang tertentu. 

 Alinea pembuka dalam karangan ilmiah agak berbeda dengan karangan 

populer. Upaya menarik perhatian pembaca dalam karangan ilmiah tidak 

dilakukan secara berlebihan. Dalam karangan ilmiah, alinea pembuka dapat 

berupa: 

a) garis besar karangan dengan menonjolkan bagian yang dipandang penting; 

b) pemaparan isi dan maksud judul karangan; 

c) kutipan pendapat pakar pada bidang ilmu yang bersangkutan; 

d) sitiran dari suatu pendapat; 

e) pembatasan objek dan subjeknya; 

f) pemaparan arti penting masalah yang akan dibicarakan; 

g) gabungan dari beberapa cara di atas. 
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 Dalam karangan ilmiah umumnya dipakai lebih dari satu cara di atas. 

Misalnya dalam alinea pembuka itu dikemukakan isi dan maksud judul karangan 

diikuti garis besar karangan, kemudian dipaparkan pula arti penting masalah itu 

dibicarakan. 

 Alinea pembuka memang diharapkan dapat membimbing pembaca untuk 

memasuki permasalahan yang akan dibicarakan. Bagi penulis, rumusan alinea 

pembuka yang baik akan merupakan pedoman bagi pengembangan karangan 

selanjutnya. Dengan pengembangan yang selalu berpedoman pada alinea (alinea) 

pembuka itu akan dicapai kepaduan. 

 

2. Alinea Isi 

 Di atas sudah disinggung-singgung adanya inti permasalahan atau sering 

juga disebut ide pokok. Ide pokok ini perlu juga dikembangkan agar menjadi 

konkret. Alinea yang bertugas mengungkapkan ide pokok berserta 

pengembanganya itu disebut alinea isi. Dengan demikian, alinea-alinea isi 

merupakan bagian yang esesial dalam sutu karangan. 

 Karena alinea-alinea isi merupakan bagian yang esensial, maka penulis 

yang baik akan berhati-hati sekali dalam menyusun alinea ini. Penulis akan 

memperhatikan apakah kalimat-kalimat dalam alinea yang dibuatnya itu sudah 

disusun dengan runtut, dan sesui dengan asas-asas penalaran yang logis. Jika 

belum, tentu saja penulis harus merevisinya. Itulah yang perlu diketahui bahwa 

karangan yang sampai dihadapan kita umumnya bukan hasil kerja sekali jadi, 

tetapi melalui proses perbaikan yang kadang-kadang tidak cukup satu atau dua 

kali. 

 Ada beberapa pola penyusunan kalimat-kalimat yang menjadi sebuah 

alinea isi yang dapat dijadikan pedoman. 

 

a. Pola Urutan Waktu  

 Dalam pola urutan waktu, penulis mengungkapkan gagasan-gagasannya 

secara kronologis. Dalam pola ini yang perlu diperhatikan adalah keruntutan 
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pengungkapan gagasan, sehingga tidak ada hal yang terlewati, dan tidak terjadi 

pengurangan. Pola urutan waktu yang digambarkan sebagai berikut. 

  -------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------- Peristiwa 1 ------------------------------------- 

 ------------------------------- Peristiwa 2 ------------------------------------- 

 ------------------------------- Peristiwa 3, dsb-------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 contoh: 

 Maharani Puspita Sari tidak hnaya berfikir. Ia lantas 

mendiskusikan dengan guru atau teman-temannya. Selanjutnya, ia pun 

mengadakan penelitian masalah kondisi tanah di sekitar jalan tol. 

Akhirnya, remaja putri itu tercatat sebagai peseta lomba Karya Ilmu 

Pengetahuan Remaja 1982. dan siswa kelas II IPA SMA Regina Pacis 

(Bogor) itu tercatat sebagai pemanang harapan. 

 Urutan waktu yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dengan 

ungkapan penghubung waktu seperti contoh di atas, atau dengan keterangan 

waktu, tetapi dinyatakan juga secara implisit. Dalam hal ini pola urutan waktu 

hanya ditunjukan oleh pengungkapannya yang berturut-turut. 

 Contoh: 

 Ketukan tangan kecil di daun pintu sebuah rumah di pulau 

Mandangin, di malam buta pertengahan Februari yang lalu 

membangunkan penghuninya. Seorang bocah berseru dari luar memberi 

tahu, saat berangkat sudah tiba. Yang dipanggil bangkit dari tidurnya, 

berkemas, dan turun ke pantai. Si bocah yang di pulau itu disebut kacong, 

berlalu kerumah lain untuk membangunkan yang lain pula, dan beberapa 

waktu kemudian sebuah perahu dengan 18 awak meluncur ke tengah laut. 

Nelayan pulau Mandangin turun mencari ikan. Besuk siang mungkin 

merekakembali ke darat dengan tangkapan yang lumayan, tetapi boleh 

jadi pula ia pulang dengan hasil yang nihil. Malam itu adalah melam 

mencari nafkah. Hari itu janji batas hutang yang ditumpuk sampai 

ratusan ribu rupiah untuk setiap orang tengah ditunaikan. 
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b.  Pola Runtutan Tingkat 

 Dalam pola urutan tingkat, penulis mengungkapkan gagasan mulai dari 

tingkat terendah sampai dengan yang tertinggi, dari kecil sampai dengan yang 

besar, dan sebagainya. Prinsipnya sama dengan pola urutan waktu, yaitu 

hendaknya tidak ada tingkatan yang terlewati atau terkurangi. Pola urutan tingkat 

dapat digambarkan sebagai berikut:   

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- Tingkat 1 --------------------------

-------------------------------------------- Tingkat 2 ---------------------

------------------------------------------------- Tingkat 3, dsb ----------

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  

Contoh: 

 Meskipun tingkat pembangunan suatu desa berbeda dari satu desa 

ke desa lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, akn tetapi ada suatu 

persamaan umum yang dapat diterima. Pertama, pembangunan 

diharapkan dapat memenuhi harapan semua penduduk ... kedua, 

pembangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan, 

dan pendapatan penduduk desa. Ketiga, dengan pembangunan desa 

diharapkan pendapatan penduduk dapat menjadi kekuatan penggerak 

utama di dalam berbagai bentuk yang positif, ... keempat, pembangunan 

desa diharapkan pula dapat menjamin keselamatan atau jaminan dimasa 

mendatang. Kelima, pembangunan desa diharapkan membuka kesempatn 

memajukan karir masing-masing warga desa. 

 

c.  Pola Urutan Apresiatif 

 Pada pola urutan apresiatif. Penulis mengungkapkan gagasannya 

berdasarkan, baik buruk, untung rugi, salah benar, berguna tidak berguna, dan 

sebagainya.Hal-hal yang buruk diungkapkan terlebih dahulu, lalu hal-hal yang 

baik; mula-mula diuraikan hal-hal yang merugikan, lalu hal-hal yang 

menguntungkan; mula-mula diuraikan hal-hal yang salah, lalu yang benar dan 
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sebagainya. Urutan yang demikian itu tentu saja dapat dibalik. Hanya saja, yang 

penting ialah bahwa dalam pola ini arahnya kepada penghargaan suatu hal dengan 

menunjukan kelebihan dengan kekurangannya.. 

 

 Contoh: 

 Pernyataan bahwa business adalah unsur dari peternakan sering 

ditentang oleh banyak orang. Mereka bependapat  bahwa dalam 

pertanian yang subsistence ataupun yang primitif beternak bukanlah 

suatu business tetapi, suatu cara hidup, suatu way of life. Pandangan ini 

bukan sering dikemukakan dengan tandas oleh banyak pejabat yang 

bertanggung jawab atasa produksi pertanian. Mungkin benar bahwa 

fungsi farming is way of life, sebab produksi dicampur aduk dengan 

konsumsi.,sebab usaha pertaniannya dipaterikan dengan kepuasan hidup 

dalam masyarakat taninya. Tetapi haruslah disadari pula pula selama 

tersangkut soal produksi, dan itulah business. Untuk menerangkan hal ini 

baiklah diteliti keadaan petani-peternak yang telah maju yang telah 

mengubah cara ‘primitif’ dengan cara ‘modern’. Petani-peternak terlibat 

dan makin lama makin terlibat dalam usaha jual dan beli. Menjual 

hasilnya yang berlebihan dan membeli alat-alat, serta bahan- bahan yang 

diperlukan untuk produksi. Bahkan dalam keadaan subsistence, petani 

yang maju tadi berpikir seperti pengusaha, sebagai businessmen, dan 

selalu bertindak secara itu. 

 Dalam contoh di atas, penulis mula-mula menunjukkan pendapat orang 

yang keliru, dan kemudian menunjukkan kekeliruannya. Baru kemudian, 

pembaca ditunjukkan pendapat yang benar. 

 

d. Pola Urutan Tempat 

 Dalam pola urutan tempat, penulis mengungkapkan gagasannya mulai dari 

suatu tempat ketempat lainnya, misalnya dari atas ke bawah, dari dalam ke luar, 

dari kiri ke kanan, dan sebagainya. Urutan demikian dapat dikombinasikan 

dengan urutan berdasarkan tingkat pentingnya suatu tempat, dari tempat yang 
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terpenting ke tempat yang penting sampai tempat yang kurang penting. Pola 

urutan tempat ini sangat ditentukan oleh sudut pandangan penulis.  

  

Contoh: 

 Sebelum perahu bertolak ketengah laut, Suhardi disibukkan oleh 

tugas membenahi semua perlengkapan. Kalau tempat yang dituju sudah 

dicapai, dan jaring telah ditebarkan, anak laki-laki sembilan tahun ini 

meloncat ke air bersama sepotong bambu sepanjang tiga meter sebagai 

pelampung. Dia harus mencebur ke air waktu malam hari sekali pun. 

Tugasnya saat ini adalah membetulkan payang (jaring), atau menjaganya 

jangan tersangkut didalam air. Untuk itu, dia mengapung di laut selama 

satu setengah atau dua jam. Dan kembali ke perahu berbarengan dengan 

naiknya jaring. 

 

e.  Pola Urutan Klimaks 

 Pola urutan klimaks ini hampir sama dengan pola urutan tingkat. Hanya 

saja, dalam pola urutan klimaks ini terkandung adanya intensitas yang semakin 

menaik, sedangkan dalam pola urutan tingkat tidak begitu ditonjolkan jadi, dalam 

pola urutan klimaks, penulis mengungkapkan gagasannya dengan urutan yang 

setiap kali semakin meningkat intensitasnya, dan berakhir pada gagasan yang 

paling intens. 

 Contoh: 

 Dalam film terlihat seekor kera yang semula lincah akhirnya 

lumpuh, dan buta setelah dicekoki obat mencret Entro Vioform, 6 butir 

setiap hari selama 2 minggu. Hadirin menarik nafas. Tetapi suasana 

menekan perasaan justru tambah menjadi-jadi setelah film berakhir, dan 

lampu dinyalakan diruang Press Club ... 
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f.  Pola Urutan Antikimaks 

 Pola urutan antiklimaks ini merupakan kebalikan dari pola urutan klimaks. 

Jadi, pola urutan antiklimaks ini berangkat dari suatu yang paling intens menuju 

ke yang intens sampai ke yang kurang intens. 

 Dalam cerita rekaan (novel, cerpen, drama), klimaks dan antiklimaks, dan 

setelah samoai pada puncaknya menuju ke antiklimaksnya yang berupa 

penyelesaian. 

 

g. Pola Urutan Khusus Umum 

 Dalam pola urutan khusus ke umum ini, penulis mula-mula 

mengungkapkankan gagasan-gagasan suatu hal yang khusus, kemudian 

diungkapkan keumuman atau rampatan generalisasinya. Rampatan ini pada 

dasarnya merupakan dalil bagi hal-hal yang khusus tadi. Pola urutan khusus ke 

umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- hal yang khusus 1 ----------------

-------------------------------------------- hal yang khusus 2 -----------

------------------------------------------------- dalil (yang umum) -----

------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 

Contoh: 

 Manusia adalah makhluk yang sedikit empedunya, dan panjang 

umurnya. Kuda juga sedikit empedunya. Demikian juga keledai, dan 

binatang-binatang lainnya yang serupa itu. Jadi, semua makhluk yang 

sedikit empedunya berumur panjang. 

 

 Varian dari pola urutan khusus ke umum adalah pola urutan umum ke 

khusus. Dalam pola urutan ini lebih dulu diungkapkan dalil yang umum, 

kemudian hal yang khusus, dan akhirnya pada suatu kesimpulan (khusus). Pola 

urutan ini dapat digambarkan sebagai berikut. 



 20

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------- dalil (yang umum) -----------------

------------------------------------------ hal yang khusus ---------------

----------------------------------------------- kesimpulan ----------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

Contoh:  

 Semua orang yang hidup di muka bumi ini bakal mati. Socrates, 

filosof yang tersohor itu adalah orang juga. Jadi, Socrates bakal mati. 

 

 Dari contoh di atas jelaslah bahwa dalam pola urutan khusus  ke umum itu, 

kita berusaha menemukan dalil umum dari hal-hal yang khusus. Sebaliknya 

dalam pola urutan umum ke khusus, kita bertolak dari suatu dalil umum untuk 

menemukan kesimpulan dari hal yang khusus. 

 

h. Pola Urutan Sebab – Akibat 

 Dalam pola urutan ini, penulis mengungkapkan gagasannya bertolak dari 

suatu akibat atau efek terdekat dari pernyataan itu. Karena mempunyai akibat atau 

efek tertentu pada hal yang lain, maka pernyataan itu merupakan penyebab atau 

singkatnya sebab. Pola urutan ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------- Sebab --------------------------------

------------------------------------------ Akibat 1 ------------------------

----------------------------------------------- Akibat 2 -------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 Contoh: 

 Kalau kemarau tengah berlangsung, sinar matahari terasa 

menyengat di Pulau Kambing. Selama empat bulan semua tumbuh-

tumbuhan di pulau itu merangas. Angin meniup daun-daunnya yang 
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kering hingga rontok ke bumi. Dari kejauhan yang kelihatan hanya rumah 

penduduk. Pada saat itu, orang berpunya yang mampu membuat bak 

mandi dari semen mungkin masih menyimpan persediaan air hujan. 

Beberapa penduduk datang ke sana sebagai pembeli. Lima ratus empat 

puluh tiga sumur yang ada disana mengeluarkan air yang asinnya persis 

seperti air laut. Air itu tak dapat diminum, ataupun digunakan untuk 

menanak nasi. 

 

i.  Pola Urutan Tanya - Jawab 

 Dalam pola urutan tanya- jawab ini, penulis mula-mula mengemukakan 

gagasannya dalam bentuk pertanyaan, kemudian diikuti dengan jawaban 

pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang dibuat untuk 

dijawab sendiri oleh penulis, maka pertanyaan itu merupakan pertanyaan retoris. 

Perlu dicatat bahwa meskipun bentuknya pertanyaan, namun sebenarnya 

merupakan rumusan terhadap suatu masalah. Pola urutan tanya – jawab ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 Contoh: 

 Apa saja yang penting untuk diperhatikan oleh seorang pemimpin 

diskusi  agar diskusinya dapat mencapai sasaran? Sesorang pemimpin 

diskusi hendaknya tidak mendominasi jalannya diskusi. Dia bertanggung 

jawab mengatur agar diskusi berjalan lancar menurut arah yang 

dikenhendakai pokok persoalan bersama, dan harus menstimulir anggota 

diskusi untuk berpartisipasi, serta menjuruskan kearah pemikiran. Dia 

pun harus mencegahadanya monopoli pembicaraan oleh seorang peserta 

saja, dan kalau ada salah paham atau perbedaan pendapat harus 

mengusahakan penyelesaiannya. Pada akhir diskusi, pemimpin diskusi 

harus membuat ringkasan, kesimpulan atau hasil diskusi. 
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 Selain itu, ada juga pola urutan yang jika dilihat sepintas lalu seperti 

kebalikan urutan tanya – jawab, yakni sebuah pola urutan yang dimulai dengan  

pernyataan-pernyataan  dan diakhiri dengan sebuah pernyataan. Akan tetapi 

pernyataan itu ada kalanya bukan pernyataan yang sebenarnya, tetapi hanya 

merupakan ungkapan kesangsian  terhadap hal-hal yang diungkapkan sebelumnya. 

Jadi, dalam pola urutan ini mula-mula diungkapkan pernyataan-pernyataan yang 

dapat pula pendapat orang seorang, dapat juga pendapat umum, kemudian penulis 

mengungkapkan kesangsianya terhadap pendapat itu yang disusun dalam bentuk 

kalimat tanya. Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------ pernyataan ---------------------------

----------------------------------------- pernyataan 2, (dsb) 1-----------

---------------------------------------------- kesangsian -----------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 

Contoh: 

 Pembicaraan mengenai sasaran komunikasi tentu tidak dapat 

dilepaskan dari pembangunan. Dalam konteks ini, tujuan komunikasi 

pembangunan (termaksud yang dilakukan dengan KMD) adalah untuk 

mendorong pembangunan. Lebih jauh lagi, pada akhirnya komunikasi 

diharapkan menimbulkan perubahan, menanamkan sikap, dan mendorong 

inovasi. Akan tetapi mungkinkah KMD menjadi suatu medium inovasi? 

Apakah koran mampu membawa perubahan? 

 

 Kecuali pola-pola urutan di atas tentu saja masih ada pola urutan lain. Pola 

urutan lain itu  di antaranya adalah pola urutan kombinasi atau campuran dari dua 

atau lebih suatu pola urutan yang tersebut di atas. Perhatikanlah alinea berikut ini! 

 Perbedaan yang sudah ada tentu sulit diseragamkan mislnya biasa 

dilihat dari perserikatan wartawan. Di Indonesia ada PWI yang 

beranggotakan mulai dari reporter sampai pimpinan redaksi. Singapura 
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dan Malaysia mempunyai kemiripan dengan Inggris dan Australia. 

Persatuan wartawan di sana hanyalah untuk mereka yang berpangkat 

reporter saja, serikat kerja (trade union) saja. Pangkat pemimpin redaksi 

di sana biasnya masuk kategori majikan karena dia juga pemilik surat 

kabar. Kekudukanya sejajar dengan penerbit, dan hubungannya dengan 

wartawan terwujud dalam kerangka patron dan client. Di Indonesia ada 

pula SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar), yauitu semacam perkumpulan 

majikan. Jadi, di Indonesia seorang yang berstatus majikan bisa pula 

merangkap jadi pekerja. 

 

 Dari contoh alinea yang merupakan campuran antara pola urutan khusus – 

umum dengan urutan tempat itu, kita mengetahui bahwa pola campuran itu dapat 

menjadi lebih rumit dari pada pola tunggal. 

 Baik pola tunggal maupun  pola campuran, keduanya dapat dipakai dalam 

karangan ilmiah. Namun perlu diketahui bahwa pola tunggal karena ssusunannya 

sederhana, maka proses pembentukannya pun lebih mudah. Dengan demikian 

akan lebih mudah untuk mengontrol koherensi dan keutuhan alinea tersebut. 

 Bagi penulis atau pengarang pemula sebaiknya menggunakan pola urutan 

tunggal lebih dahulu. Setelah pola ini terkuasai dengan baik dapat dicoba 

penggunaan pola urutan campuran. Dengan mencoba mengembangkan antara 

pola urutan satu dengan pola urutan lain itu, akhirnya kita akan dapat 

menciptakan pola urutan yang khas. Perlu ditekankan kembali, pola urutan 

apapun yang kita pakai yang penting adalah terjaganya kesinambungan penuturan, 

koherensi, dan keutuhan alinea. 

 

3. Alinea penutup 

 Setiap karangan bilamana telah diungkapkan pokok permasalahanya 

secara tuntas hendaknya ditutup dengan sepatutnya. Alinea-alinea yang menutup 

atau mengakhiri suatu karangan disebut alinea penutup. Alinea ini merupakan 

kebulatan dari masalah-masalah yang dikemukakan pada bagian karangan 
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sebelumnya. Oleh karena itu, alinea penutup hendaknya memperkuat gagasan 

pokok, dan sekaligus menggambarkan isi karangan secara singkat. 

 Karena bertugas untuk mengakhiri suatu karangan, maka alinea penutup 

yang baik ialah yang tidak terlalu panjang, tetapi tidak juga terlalu singkat. 

Sebagai ancar-ancar, bagian yang mengakhiri suatu  karangan itusebaiknya kira-

kira sepersepuluh  dari bagian karangan sebelumnya. Hanya saja yang perlu 

diingat, bagian penutup ialah bagian yang terakhir sekali dibaca oleh pembaca 

kita. Oleh karena itu, bagian ini efektif jika pilihan kata, susunan kalimat, dan 

susunan alinea ini diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian yang paling 

berkesan pada diri pembaca. 

 Adapun alinea-alinea yang menutup suatu karangan itu dapat berupa 

kesimpulan, ringkasan, penekanan kembali hal-hal yang penting, saran, dan 

harapan. Masing-masing penutup itu mempunyai ketepatan pemakaian yang 

berbeda. Kesimpulan tepatnya dipakai apabila dalam bagian-bagian karangan 

sebelumnya berupa premis-premis. Ada premis mayor, ada premis minor yang 

keduanya diatur sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya ditutup dengan sebuah 

kesimpulan. Dalam hal ini, kesimpulan hendaknya bukan hanya barupa ulangan 

dari hal-hal yang sudah diungkapkan pada bagian karangan sebelunnya. Demikian 

pula penutup yang berupa saran, dan harapan hendaknya juga bukan merupakan 

apa yang sudah diungkapkan pada bagian karangan sebelumnya. Sebaliknya, 

alinea-alinea penutup yang berupa ringkasan, dan penekanan kembali hal yang 

penting justru mengulang secra singkat dan padat namun kalimat-kalimatnya 

hendaknya tidak sama dengan yang diulang. Kalimat-kalimat yang mengulang itu 

sebaiknya merupakan varian dari kalimat yang diulang dengan makna yang sama. 

 Contoh alinea penutup yang berupa kesimpulan: 

 Media cetak tergolong tertua kehadirannya di Indonesia 

dibandingkan  dengan jenis media lainya (radio, film, dan tv), seorang 

pembaca surat biasanya adalah pendengar radio,dan penonton tv. 

Dengan demikian, media cetak mempunyai  peranan yang yang khas 

dalam penyampaian informasi. Bukan saja untuk menghidupkan tradisi 

menulis, dan minat baca masyarakat, tetapi ia metupakan bagian 
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terpenting dalam penciptaan suasana kemasyarakatan yang dinamis, dan 

harmonis dari keseluruhan sistem media komunikasi modern, baik 

diaderah pedesaan, dan terlebih-lebih lagi di daerah perkotaan. 

 

Contoh alinea penutup yang berupa ringkasan: 

 Beberapa hal yang dapat diringkaskan dari pengamatan  di atas. 

Pertama, terdapat gejala rendahnya mutu murid SD di seluruh 

Indonesia,yaitu murid SD tidak hanya mampu mencapai 50 % standar 

pengetahuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mereka. Kedua, daerah-

daerah dengan mutu murid SD yang lebih tinggi daripada rata-rata 

nasional terletak di Indonesia bagian barat. Ketiga, ilmu pengetahuan 

alam adalah ilmu yang paling parah diderita oleh semua murid SD, 

sedang matematika mrupakan ilmu pengetahuan yang paling kaut mereka 

miliki. Keempat, rendahnya mutu murid SD terjadi dalam jumlah murid 

yang naik dengan deras. 

 

Contoh alinea penutup yang berupa penekanan kembali hal-hal yang 

penting: 

 Harus diakui bahwa ketegasan di dalam menghadapi dan 

memecahkan secara tepat persoalan yang menyangkut Pancasila itu 

merupakan faktor penting yang memungkinkan terwujudnya stabilitas dan 

pembangunan nasional. Kejadian sejarah yang penuh ujian bagi 

Pancasila kiranya akan membawa bangsa ini kedalam tataran yang lebih 

dalam, dan lebih penting yaitu pengalaman, dan penghayatan Pancasila 

secara lebih mantap lagi. Sesudah stabilitas nasional dapat diwujudkan, 

dan di dalam dasar itu eksistensi bangsa dan negara ini mempunyai 

landasan yang sangat kuat, yaitu Pancasila maksud dalam sikap dan hati 

nurani manusia-manusia Indonesia. 

 

Contoh alinea penutup yang berupa saran: 
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 Demikianlah peta bumi KMD. Jangkauan KMD sangat luas, 

meluputi sebagian besar rakya Indonesia. Pemerintah dalam hal ini 

hanya sekedar memberi dorongan pada pertumbuhan dan perkambangan 

pers nasional, khususnya yang terbit di daerah-daerah. Selanjutnya para 

penerbit pers itu sendirilah yang harus bekerja keras: menyusuri 

pantai,dan sungai-sungai, memasuki hutan-hutan, ngarai, dan daerah-

daerah pegunungan untukmmencapai masyarakat pedesaan yang menjadi 

sasaran KMD. 

 

Contoh alinea penutup yang berupa harapan: 

 Mudah-mudahan pedoman ini bermanfaat bagi usaha peningkatan 

sutau laporan hasil penelitian, dan peningkatan koefisienan, serta 

keefektifan pengelolaan penelitian bahasa, dan sastra. Dan untuk lebih 

dapat mewujudkan harapan ini, segera kritik, dan saran para pemakai 

buku ini akan dimanfaatkan. 
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