INDONESIAN

KELAS 11 DAN 12

PENJELASAN
ISTILAH-ISTILAH ESAI
PENJELASAN ISTILAH-ISTILAH ESAI
Sebelum Anda memulai sebuah esai, Anda harus
mengerti pertanyaannya. Untuk dapat mengerti
pertanyaannya, Anda perlu mengenali kata-kata
instruksinya – kata-kata pada pertanyaan itu yang

memberi tahu Anda apa yang perlu dilakukan. Berikut
ini adalah penjelasan beberapa kata instruksi umum
yang mungkin Anda temui pada pertanyaan esai.

Kata-kata instruksi Arti
Analisa

Temukan gagasan-gagasan utamanya, bagaimana gagasan-gagasan itu berkaitan dan
mengapa gagasan-gagasan itu penting.

Nilai

Pertimbangkan sampai sejauh mana sesuatu itu benar. Tunjukkan kelemahannya dan
argumen yang bertentangan. Buatlah kesimpulan dengan menyatakan apakah Anda
setuju dengan pendapat semula.

Bandingkan

Identifikasi persamaan dan perbedaan antara dua benda, konsep dan gagasan.
Masukkan persamaan dan perbedaan apa yang lebih penting dari yang lain.

Pertentangkan

Identifikasi ketidaksamaan, perbedaan, ciri-ciri yang unik atau yang membedakan.

Berikan pendapat tentang apakah sebuah pernyataan dalam suatu penelitian itu benar
dan apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut. Sertakan bukti yang membenarkan
Evaluasi dengan
dan tidak membenarkan pernyataan tersebut . Buatlah kesimpulan dengan
kritis atau evaluasi
mendaftarkan faktor-faktor yang paling penting dan berikan pertimbangan mengapa Anda
setuju/tidak setuju.
Definisikan

Nyatakan dengan jelas artinya, dan daftarkan ciri, sifat dan karakteristiknya.

Deskripsikan

Beri penjelasan secara mendetil tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi.

Diskusikan

Dukung atau sanggah sebuah argumen dan buatlah kesimpulannya. Tunjukkan
keuntungan dan kerugian.

Elaborasikan

Berikan rincian dan tampilkan lebih banyak informasi mengenai sebuah topik.

Selidiki

Gunakan pendekatan bertanya dan pertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda.

Tafsirkan

Tunjukkan pemahaman Anda tentang suatu isu atau topik.

Justifikasikan

Berikan pernyataan mengapa sesuatu itu memang demikian. Beri alasan-alasan dan
berikan argumen yang seimbang dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang
bertentangan dengan pendapat Anda sendiri sebelum menyatakan kesimpulan Anda.

Tinjau ulang

Ringkaslah gagasan-gagasan pentingnya dan beri kritik jika perlu.

Ringkas

Berikan versi singkat yang menyertakan fakta-fakta utama dan meniadakan informasi yang
tidak relevan. Contoh-contoh singkat dan umum biasanya cukup untuk jawaban semacam ini.
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