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A. TATA CARA PENULISAN SEBUAH ESAI  

1. Garis Besar Esai   

Esai memiliki tiga elemen utama: pengantar, isi, dan kesimpulan.  

a) Paragraf pengantar                

Paragraf pengantar memulai esai dengan latar belakang topik secara umum. Paragraf 

ini juga menyajikan apa ide utama yang akan didiskusikan. Paragraf ini memiliki dua 

aspek utama, yaitu pernyataan umum dan pernyataan tesis.  

 Pernyataan umum membuka paragraf pengantar dengan informasi latar belakang 

tentang topik tersebut dan secara bertahap sampai ke topik spesifik esai. Pernyataan 

umum setidaknya dua kalimat atau lebih.  

 Pernyataan tesis memainkan peran penting dalam paragraf pengantar. Pernyataan 

ini menyajikan ide pengendalian subtopik utama di setiap paragraf inti esai. 

Pernyataan ini biasanya terletak di kalimat terakhir dari paragraf pengantar.  

Kriteria paling penting dari paragraf pengantar adalah mampu merangsang perhatian pembaca 

untuk membaca isi esai.   

  

b) Isi (setidaknya tiga paragraf atau lebih untuk esai)                                

Isi adalah bagian terpanjang dari esai yang berfokus pada konten utama diskusi. Isi 

biasanya terdiri dari "setidaknya satu, tetapi biasanya dua paragraf atau lebih" 

(Oshima dan Hogue, 1999: 101). Setiap paragraf isi berisi kalimat topik, beberapa 

kalimat pendukung dan kadang-kadang kalimat penutup.   

 Kalimat topik adalah pengontrol atau ide utama paragraf. Biasanya terletak di 

baris pertama paragraf (untuk paragraf deduktif). Kalimat topik ini sebenarnya 

merupakan penjabaran dari ide utama yang dinyatakan dalam pernyataan tesis.  

 Kalimat pendukung berisi perincian yang menjelaskan atau menjelaskan gagasan utama 

paragraf. Kalimat pendukung biasanya terdiri dari dua kalimat atau lebih.   

 Kalimat penutup untuk paragraf isi dalam esai tidak selalu diperlukan. Biasanya 

ringkasan dari ide utama dan kalimat pendukung.  

  

c) Paragraf penutup  

Paragraf penutup adalah penutup esai. Paragraf ini merangkum ide-ide utama esai 

atau parafrase lain dari pernyataan tesis. Oshima dan Hogue (1999) menyatakan 

bahwa paragraf penutup mengingatkan pembaca tentang apa yang telah dibahas 



  

dalam paragraf sebelumnya. Ini juga dapat mengakhiri esai dengan komentar akhir 

pada topik.   

2. Sinyal Transisi  

 Sinyal transisi mengacu pada kata, frasa atau klausa yang menunjukkan (a) hubungan 

antara kalimat dalam paragraf dan (b) hubungan antara paragraf dalam esai. "Sinyal 

transisi adalah kata-kata seperti pertama, kedua, berikutnya, akhirnya, oleh karena itu, 

bagaimanapun, atau frase seperti kesimpulan, di sisi lain, sebagai hasilnya, dll. (Oshima 

dan Hogue, 1999: 43)." Sinyal transisi tersebut memberikan koherensi di antara kalimat 

dan paragraf. Berikut adalah lebih banyak contoh sinyal transisi yang diambil dari 

Wallwork (2011: 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa setiap sinyal transisi memiliki arti tersendiri yang 

menghubungkan kalimat sebelumnya dengan yang berikut.  

  

3. Tinjau ke Literatur Terkait  

Dalam mengembangkan isi esai, beberapa informasi diperlukan dari buku, surat kabar, 

ensiklopedia, dan sumber terkait lainnya. Informasi tambahan dari sumber yang dapat 

dipercaya dapat mendukung gagasan atau argumen tentang topik tersebut. Oleh karena 

itu, penting untuk mengutip, memparafrasekan dan merangkum penggunaan sumber 

dalam esai sebagai bagian dari penulisan akademis. Diperlukan untuk mengakui sumber 

di mana informasi diambil atau diadaptasi untuk menghindari plagiarisme. “Plagiarisme 

adalah pelanggaran serius” (Oshima dan Hogue, 1999: 83). Ada beberapa cara untuk 

mempertimbangkan untuk parafrase seperti yang diuraikan oleh Wallwork (2011: 159) di 

bawah ini. 

- Penggunaan sinonim untuk kata-kata non-kunci (terutama kata kerja, kata keterangan 

dan kata sifat). 

- Perubahan bagian dari ucapan, misalnya: dari Noun ke Verb, dari Noun ke Adjective, 

dari satu kategori kata benda ke kategori kata benda lainnya (mis. science ke 

scientist). 

- Perubahan kata benda dan kata ganti dari tunggal ke jamak dan sebaliknya. 

- Perubahan bentuk kata kerja, misalnya: dari V-ing ke infinitif, dari Simple ke 

Continuous, dari Active ke Passive. 

- Perubahan gaya dari pribadi ke impersonal. 

- Pembalikan urutan informasi disajikan. 

Terakhir, daftar referensi sangat penting untuk mengakhiri format esai.  

 

B. KRITERIA PENULISAN ESAI PUSAT BAHASA UNISDA 

Buat ide dan pengetahuan kreatif Anda sendiri untuk esai ini dengan mengikuti kriteria umum di bawah 

ini.  

(1) Format ESAI  

Jenis Huruf  : Times New Roman  

Ukuran Huruf  : 12 

Spasi    : 1,5  

Margin   : Atas 4; Kiri 4; Bawah 3; Kanan 3  



  

Kertas   : A4   

Jumlah Kata  : 750 – 1000 kata  

Ikuti saja panduan dan format file “Essay Template” yang dapat diunduh dari situs Pusat Bahasa 

UNISDA.   

(2) Esai harus baru, asli, dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.  

(3) Esai ini ditulis oleh satu orang (hanya mahasiswa UNISDA yang akan lulus pada 2020). Esai yang 

ditulis secara bersama-sama akan ditolak.  

(4) Esai harus dikirimkan ke email Pusat Bahasa UNISDA (pusatbahasa@unisda.ac.id) selambat-

lambatnya 10 Juli 2020 pukul 23.59 WIB. 

(5) Mahasiswa akan menerima email balasan dari Pusat Bahasa UNISDA. Jika esai dianggap tidak 

layak, esai akan dikembalikan dan mahasiswa diberi waktu 3 hari untuk merevisi dan mengirim 

ulang esainya.  
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