UNIT KEGIATAN BELAJAR MANDIRI
BAHASA INDONESIA 3.14-4.14
SEMESTER GENAP
1. Identitas
a.
b.
c.
d.

Nama Mata Pelajaran
Semester
Kompetensi Dasar
Jam

: Bahasa Indonesia
:2
: 3.14-4.14
: 6 x 45

3.14 Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi
4.14 Mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang
terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis

a. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.14.1
3.14.2
3.14.3
4.14.1
4.14.2

:

Mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya
Mengidentifikasi struktur teks biografi
Menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi
Mengidentifikasi hal yang dapat diteladani dalam biografi
Mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dalam biografi

b. Materi Pokok
: Teks Biografi
c. Alokasi Waktu
: 2 JP
d. Tujuan Pembelajaran :
Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta didik
dapat menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi dan dapat
Mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat
dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis, sehingga peserta didik dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan
sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangankan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi(4C).

e. Materi Pembelajaran
Teks 1 : Teks biografi tokoh BJ.Habibie hal 209.
Riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya disebut autobiografi, sedangkan
riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain disebut biografi.

Berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang dikategorikan sebagai teks
narasi, yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan
senyata-nyatanya sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah
menyaksikan langsung peristiwa itu.
Ada tiga jenis teks cerita ulang yaitu cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan
cerita ulang imajinasi. Yang termasuk cerita ulang personal antara lain buku harian
dan surat pribadi. Cerita ulang fakta antara lain catatan sejarah, biografi,
autobiografi, dan berita di media massa.
Struktur teks biografi
(a) Orientasi atau setting (aim), berisi informasi mengenai latar belakang kisah
atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu
pendengar/pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa,
kapan, di mana, dan mengapa;
(b) Kejadian penting (important event, record of events), berisi rangkaian peristiwa
yang disusun secara kronologis, menurut urutan waktu, yang meliputi
kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh; dan
(c) Reorientasi, yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan
mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya.
2. Peta Konsep

Pola penyajian biografi
a. Alur biografi berjalan maju (dari peristiwa masa lalu ke masa kini);
b. Menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu;
c. Gaya peceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara
deskriptif naratif dan dialog.
d. Menceritakan identitas pribadi (asal-usul keluarga), pendidikan, perjalanan
karier, dan prestasi yang berhasil diraih.
Untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
peristiwa/ permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana caranya
menghadapi semua itu.
Cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua yaitu:
(a) Secara langsung, penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter
tokohnya, dan
(b) Secara tidak langsung melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang
dilakukan tokoh lain.
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami cerita
yang berkaitan dengan tokoh BJ,Habibie pada buku paket hal 209.

Pertanyaan:

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke
kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini.
b.

Kegiatan Inti
1) Petunjuk Umum UKB
a) Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran hal 209
b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik
bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian
yang telah disediakan.

d)

Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar
teks biografi kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah
siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat belajar ke UKB
berikutnya.

2) Kegiatan Belajar

Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan
konsentrasi !!!
Kegiatan Belajar 1

Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh
konsentrasi !
B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi
banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan
gelar lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau
dilahirkan di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan
anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A.Tuti
Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12
Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Habibi
menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950
karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, Ibunya menjual rumah
dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya
membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui
bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu
memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie
yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak
masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di
Gouvernments Middlebare School. Di SMA kecerdasan beliau dan prestasinya tampak
menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di
sekolahnya. Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau
masuk ke ITB (Institut Teknologi Bandung). Namun, ia tidak menyelesaiakan S-1 nya di
sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk
melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang
pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia, maka ia memilih jurusan teknik
penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein Westfalen
Aachen Technische Hochschule (RWTH). Demi ibunya yang telah bersusah payah
membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh.
Tekadnya harus jadi orang sukses. Pada saat kuliah di Jerman tahun 1955, di Aachen,
99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah
yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya
untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya
hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih
menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa
mengikuti ujian. Tahun 1960 Habibie berhasil mendapat gelar Diploma Ing, dari
Technische Hochschule Jerman dengan predikat cumlaude (sempurna) nilai rata-rata
9,5. Dengan gelar insinyurnya itu Habibie mendaftar diri untuk bekerja di Firma Talbot,
sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu Firma Talbot membutuhkan sebuah
wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi
volumenya besar. Talbot membutuhkan 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu,

Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat
terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie kemudian
melanjutkan studinya di Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen
Aschen. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke
Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki
cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada
malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di
tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965 Habibie mendapatkan gelar
Dr. Ingenieur dengan penilaian summa cumlaude (sangat sempurna) dengan nilai ratarata 10 dari Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aschen.
Habibie mendapatkan gelar Doktor setelah menemukan rumus yang ia namai “Faktor
Habibie” karena bisa menghitung keretakan atau krack propagation on random sampai
ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr Crack. Pada tahun 1967,
Habibie menjadi Profesor Kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.
Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di
antaranya Gesselschaft fuer Luft und Raumfahrt (Lembaga Penerbangan dan Angkasa
Luar) Jerman, The Royal Aeronautical Society Londong (Inggris), The Royal Swedish
Academy of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale de l’Air et de
l’Espace (Perancis) dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat).
Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner
Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam
negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung (ITB)
Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara
Ristek/ Kepala BPPT selama 20 tahun, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI), memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi wakil Presiden RI dan
menjadi Presiden RI ke-3 setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan
Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan
diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, BJ Habibie telah meletakkan
dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan
disahkannya undangundang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai
politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR/MPR. Turun dari
jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun
2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang
dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian
dibukukan dengan judul “Ainun dan Habibie”. Buku ini telah difilmkan dengan judul
yang sama. Sumber
Contoh
Berikut adalah contoh mengidentifikasi ciri teks biografi
 Ciri teks biografi tokoh BJ. Habibie salah satunya adalah dalam teks
tersebut membahas uraian yang berkaitan dengan kepribadian tokoh.
 Setelah membaca biografi B.J.Habibie, agar lebih paham coba Anda
uraikan ciri teks biografi yang ada pada bacaan lebih dalam dengan
menjawab pertanyaan berikut!

Ayoo berlatih!
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka Kalian harus
mencoba untuk berlatih kegiatan berikut!

no
1.
2.
3.
4.
5.
6

Pertanyaan
Jawaban
Permasalahan apa yang dihadapi tokoh
tersebut
Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan
permasalahan hingga mencapai keberhasilan?
Hal apakah yang menarik dari tokoh tersebut?
Mengapa teks tersebut disebut biografi?
Dilihat dari isinya, apa yang membedakan teks
tersebut dengan teks cerita ulang lainnya
(cerpen dan cerita rakyat)?
Perhatikan Contoh Struktur Teks Biografi berikut

Setelah memperhatikan contoh di atas cobalah kalian diskusikan dengan temanmu
untuk mengidentifikasi struktur pada teks biografi “George Saa, Si Jenius dari Papua”
pada buku paket hal 217.
Apabila kalian telah mampu mengidentifikasi ciri dan struktur teks biografi di atas,
maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut.
Kegiatan Belajar 2
Menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi
Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari
adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari
alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kamu
juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang

lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Bacalah kembali teks biografi B.J.
Habibie dan George Saa, Si Jenius dari Papua. Pelajari contoh analisis pola penyajiannya
di bagian akhir teks, kemudian kerjakan tugas-tugas yang disediakan
Lakukan kegiatan berikut
Sekarang marilah kita bandingkan pola penyajian ketiga biografi di atas dengan
menggunakan tabel berikut ini.
Aspek

B.J.Habibie
George Saa, Si Jenius
Cerita diawali dengan identitas diri ...........
dan keluarganya, lalu perjalanan
alur
cerita pendidikannya,
terutama
(semuanya
pendidikannya di luar negeri. Di
beralur maju
bagian pendidikan banyak diulas
bagaimana suka dukanya Habibie
menyelesaikan pendidikan di luar
negeri dengan biaya minim.. Cerita
dilanjutkan dengan kerier Habibie
sebagai teknokrat hingga politikus
(sampai menjadi Presiden RI), lalu
diakhiri dengan kehidupannya saat ini
sepeninggal istrinya, Ainun Habibie.
sudut pandang

orang ketiga yang serba tahu

...................

gaya penulisan

deskriptif naratif

Deskriptif
dikombinasikan
dialog

fokus
penceritaan

keberhasilan karier

........................

naratif
dengan

Berdasarkan hasil kerjamu di atas, buatlah simpulan bagaimana pola penyajian teks
biografi itu? Mungkinkah disajikan dengan pola-pola yang lain? Selain mengenali pola
penyajian teks biografi, kamu juga dapat mengetahui bahwa saat ini ada dua cara
menuliskan biografi seseorang, yaitu dengan bentuk fiksi maupun nonfiksi. Biografi
dalam bentuk fiksi antara lain “Laskar Pelangi” yang menceritakan biografi Andrea
Hirata, “9 Summer 10 Autumns” yang merupakan biografi dari Iwan Setiawan dan
“Negeri 5 Menara” yang menceritakan biografi Anwar Fuadi. Ada pula biografi dalam
bentuk nonfiksi, antara lain “Chairul Tanjung si Anak Singkong” yang merupakan
biografi Chaerul Tanjung, salah seorang pengusaha besar di Indonesia. Ada pula bukubuku khusus biografi pahlawan nasional dan kumpulan biografi orang-orang terkenal
seperti buku “Most Inspiring People” yang ditulis oleh Sogol Hadi Suwarto dan seri Kick
Andy.
Untuk menambah wawasamu, carilah buku-buku biografi tersebut di perpustakaan
sekolahmu, perpustakaan daerah, atau yang lainnya. Kemudian baca dan pahamilah
isinya.
Tuliskanlah pola penyajian karakter unggul dalam biografi yang kalian cari!
Apabila kalian sudah mampu dalam kegiatan 2 ini, maka kalian bisa melanjutkan pada
kegiatan belajar 3 berikut.

Kegiatan Belajar 3
Mengidentifikasi hal yang dapat diteladani dalam biografi

Ayo…sekarang perhatikan lagi contoh berikut ini dengan baik !

Bacalah kembali biografi George Saa! Kemudian, identifikasilah karakter unggul
tokoh yag diceritakan dengan menggunakan tabel berikut ini.

Bacalah kembali karakter unggul yang dimiliki B.J. Habibie dan George Kemudian
uraikanlah bagaimana cara kamu meneladani karakter unggul tersebut dalam
kehidupanmu. Sampaikan penjelasanmu dalam diskusi kelas.

Kegiatan Belajar 4
Mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dalam biografi
Pada bagian sebelumnya, kamu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan
sebelumnya tentang teks biografi dan tokoh yang diceritakan. Pada bagian ini, kamu akan
mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi atau
novel yang dibaca kembali secara tertulis.

Untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
peristiwa/ permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana caranya
menghadapi semua itu.
Cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua yaitu:
a. Secara langsung, penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter
tokohnya, dan
b. Secara tidak langsung melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang
dilakukan tokoh lain.

Setelah kalian mengamati contoh di atas cobalah untuk melakukan kegiatan berikut ini!
Karakter unggul George

Faktor keteladanan George
.......................

.............................

Untuk menguji kemampuanmu cobalah Anda cari dimedia sosial berkaitan dengan tokoh idola
Anda dan cobalah Anda tuliskan kembali keteladanan tokoh idola Anda!

Ayoo berlatih!!
…………………………………….
Dari ilustrasi tersebut, maka tentukan…………….! Bagaimana cara kalian bisa
menemukan………………? Konsep mana yang kalian gunakan untuk menemukan
jawaban tersebut? Dapatkah kalian memberikan contoh permasalahan dalam
kehidupan
sehari-hari
yang
penyelesaiannya
menggunakan
…………………tersebut? Kerjakan bersama teman kalian di buku kerja masingmasing! Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada Guru agar dapat diketahui
penguasaan materi sebelum kalian diperbolehkan belajar ke UKB berikutnya.
c.

Penutup
Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, 3, dan
4 berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang
sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi
pada UKB ini di Tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
Pertanyaan
1.
Apakah kalian telah memahami konsep teks biografi?
2.
Dapatkah kalian mengidentifikasi teks biografi?
3.
Dapatkah kalian mengidentifikasi struktur teks
biografi?
4.
Dapatkah kalian Menemukan pola penyajian karakter
5.
6.

Ya

Tidak

unggul dalam teks biografi
Dapatkah kalian Mengidentifikasi hal yang dapat
diteladani dalam biografi
Dapatkah kalian Mengungkapkan kembali hal yang dapat
diteladani dalam biografi

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah
kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang
kegiatan belajar teks biografi yang sekiranya perlu kalian ulang dengan
bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.
Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan
berikut.
Dimana posisimu?
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi teks biografi dalam rentang 0 – 100,
tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.
.........

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi teks biografi
lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!.

