
Contoh Dalam Karangan 
a) Misalnya, 
b) Contohnya, 
c) Sebagai contoh, 
d) Tamsilnya, 
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum, 
f) Antaranya adalah seperti 



Permulaan Isi Baharu 
a) Selain itu, 
b) Di samping itu, 
c) Sementara itu, 
d) Lebih-lebih lagi, 
e) Dalam pada itu, 
f) Lain daripada itu, 
g) Pada waktu yang sama, 
i) Seterusnya, 



 Penutup Isi 
a) Kesannya, 
b) Natijahnya, 
c) Akibatnya, 
d) Akhirnya, 
e) Dengan itu, 
f) Dengan berbuat demikian, 
g) Dengan keadaan sedemikian, 



Dua Huraian Dalam Satu Ayat 
a) Bahkan 
b) Malah 
c) Malahan 
d) tambahan pula 
e) Sementelahan 
f) sekali gus 
g) di samping 
h) begitu juga 



Perenggan Pendahuluan 
 a) Dewasa ini... 

b) Belakangan... 
c) Kebelakangan ini... 
d) Baru-baru ini... 
e) Mutakhir ini... 
f) Akhir-akhir ini... 
g) Dalam era globalisasi... 



Pendapat Yang Berbeza 
a) Walau bagaimanapun 
b) Namun demikian 
c) Dari perspektif/ sudut yang berbeza 
d) Jika dilihat dari sudut lain 
e) Dengan lain kata 
f) Dari sudut lain 
g) Di sebalik itu 
h) Dalam pada itu 

i) Sebaliknya 
j) Walaupun 
k) Walaupun demikian 
l) Sungguhpun 
m) Walau bagaimana sekalipun 



Peribahasa 
a) Bak kata peribahasa 
b) Bak kata peribahasa Melayu 
c) Bak kata orang tua-tua 
d) Bak kata mutiara 
e) Bak peribahasa 
f) Bak kata cendekiawan 
g) Persis kata peribahasa 
h) Persis kata peribahasa Melayu 
i) Persis kata orang tua-tua 
j) Persis kata mutiara 
k) Persis peribahasa 
l) Persis kata cendekiawan 

m) Hal ini sama dengan peribahasa 
n) Senario ini persis dengan 

peribahasa Melayu, yakni 
o) Fenomena ini dikatakan 
p) Masalah ini sama dengan 

peribahasa 
q) Saya yakin rakyat Malaysia 

mengenali peribahasa 



Menghuraikan Contoh 
a) Hal ini mengakibatkan 
b) Hal ini menyebabkan 
c) Oleh itu 
d) Oleh hal yang demikian 
e) Oleh sebab itu 
f) Jelaslah bahawa 
g) Oleh yang demikian 
h) Dengan demikian 



Lain-Lain 
a) Sesungguhnya,... 
b) Sebenarnya, / Pada hakikatnya,... 
c) Dengan kata lain /Dengan erti kata 

yang lain... 
d) Maksudnya di sini... 
e) Hal ini bermakna... 
f) Walhal/Oleh hal yang demikian... 
g) Sedangkan / Pada hal... 
h) Walaupun / sekalipun... 
i) Ekoran daripada / Akibatnya... 

Rentetan daripada iu... 
j) Dalam konteks ini/Dalam hubungan 

ini... 
k) Hal ini bertepatan 

 
 

l) Hal ini memang sejajar dengan... 
m) Situasi ini seolah-olah 

mengambarkan... 
n) Tidak syak lagi 
o) Namun begitu... 
p) Lebih-lebih lagi... 
q) Tambahan pula... 
r) Justeru... 
s) Sungguhpun demikian... 
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