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I. Rangkuman Materi Biografi  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas       : X 

Pembina           : Nurvita Fitri Salvia, S.Pd. 

1.1 Pengertian Biografi  

Biografi merupakan riwayat hidup seseorang tokoh maupun orang-orang yang berjasa 

untuk negara maupun lingkup sebuah instansi/lembaga. Riwayat hidup ini tidak hanya 

meliputi tentang data pribadi tokoh (nama lengkap, tempat tanggal lahir, riwayat sekolah 

dll) namun juga tentang perasaan-perasaan maupun pengalaman dalam kehidupannya.  

 

1.2 Struktur Biografi  

1.2.1 Orientasi : Berupa pengenalan awal tokoh, data pribadi tokoh dan orang-orang yang 

ada dalam kehidupannya (nama lengkap, tempat tanggal lahir, masa kecil tinggal 

dimana, nama orang tua, nama istri/suami, nama anak-anaknya, dan ulasan tentang 

kehidupan awal tokoh dalam merintis karir maupun usaha di dalam bidangnya). 

1.2.2 Rangkaian Peristiwa/ Urutan Peristiwa : Pada rangkaian peristiwa diceritakan 

peristiwa apa saja yang dialami tokoh untuk mencapai tujuan hidupnya. Disebutkan 

juga kisah inspirasi yang dialami tokoh sehingga pesan moral dalam biografi dapat 

tersampaikan. 

1.2.3 Reorientasi :  Memberikan pandangan kepada pembaca tentang tokoh yang 

diceritakan.  

 

1.3 Macam-macam Biografi  

1.3.1 Berdasarkan Izin Penulisan  

a. Autorized Biography : Biografi yang ditulis dengan izin terlebih dahulu dengan 

tokoh yang akan diceritakan. 

b. Unautorized Biography : Biografi yang ditulis tanpa izin dari tokoh yang akan 

diceritakan, karena tokoh tersebut sudah wafat.  

 



1.3.2 Biografi Berdasarkan Isinya  

a.  Biografi Perjalanan hidup: berisi tentang perjalanan hidup tokoh dari lahir hingga 

masa sekarang (masa terkini tokoh). 

b. Biografi Karir : Perjalanan karir tokoh dari orang yang belum punya apa-apa 

sampai sukses. 

2.  Latihan Soal  

     B.J. Habibie adalah salah satu 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 RA.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. 

 

      1.  Dari kutipan diatas, siapakah tokoh yang dibahas? 

a.  B. J. Habibie 

b. Alwi Abdul Jalil Habibie 

c.  RA. Tuti Marini Puspowardojo 

d.  Hasri Ainun Habibie 

e. Ilham Akbar dan Thareq Kemal 

   

      2.Kutipan diatas termasuk struktur teks biografi .... 

a. Reorientasi 

b. Peristiwa dan masalah 

c. Orientasi 

d. Koda 

e. Reaksi 

 

 

 

 

 

 



Bacalah kutipan biografi tokoh berikut! 

           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 menduduki Sekolah Dasar. 

 

      3.  Apa yang dapat diteladani dari biografi tokoh pada kutipan diatas? 

a.  Masa kecil yang dilalui bersama saudara-saudara 

b.  Sifat tegas dan selalu memegang prinsip 

c.   Punya kegemaran menunggang kuda 

d.   Terkenal karena suka membuat manga 

e.   Sikap suka berhemat 

      4.Kutipan diatas termasuk struktur teks biografi .... 

a.  Reorientasi 

b. Peristiwa dan masalah 

c. Orientasi 

d. Koda 

e. Reaksi 

 

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut! 

Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, 

Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia 

kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di Aachean, 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. 

 

      5.  Hal yang dapat diteladani dari tokoh adalah .... 

a.  Tidah patuh pada orang tua 

b. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pekerja keras 

c. Mencari pengalaman bekerja 

d. Tidak mengikuti ujian 



e. Menghamburkan uang dengan berfoya-foya 

 

3. Tugas (Paling lambat dikumpulkan tanggal 28 Maret 2020, pukul 23.00) 

 - Carilah teks biografi tokoh pahlawan Indonesia  

 - Bacalah biografi tokoh tersebut dengan teliti 

     - Buatlah ringkasan biografi tersebut dengan teknik main maping (ejaan dan estetika  main 

maping akan menjadi faktor utama penilaian) 

 - Tugas boleh diketik (diwarna atau dihias menggunakan aplikasi elektronik) dan boleh 

juga ditulis tangan di kertas gambar berukuran minimal A4 lalu diwarna dengan crayon, 

pensil warna, cat lukis dll. Tugas difoto dan dikirimkan melalui email. Satu email boleh 

mengirimkan beberapa tugas bersama teman-teman yang lain (dikoordinir satu kelas atau 

beberapa kelompok lebih baik).  

 - Tugas di kirim ke alamat email: nurvita.fitri@gmail.com  

 - Tugas yang dikirimkan wajib mengikuti format identitas diri masing-masing. 

  Nama siswa      :…………………… 

  Kelas         :……………………. 

  No.Absen         :……………………. 

  Mata Pelajaran :…………………….. 

- Contoh main maping ada di halaman selanjutnya. (Contoh tersebut hanyalah gambaran 

dari Bu Nurvita, untuk bentuk dan isi main maping dikreasikan sendiri!) 

 

 

 

 

 

 

mailto:nurvita.fitri@gmail.com


Oleh: Nurvita Fitri Salvia, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Lahir di 

Pare-pare, 

Sulawesi 

Selatan, 25 

Juni 1936 

Ayah: Abdul 

Jalil 

Habibie 

Ibu: R.A 

Tuti Marini 

Puspowardo

jo 

Istri : Hasri Ainun Habibie 

Anak : Ilham Akbar dan 

Thareq Kemal 

Kegemaran: 

Menunggang kuda, 

dan  Membaca Buku 

Kepribadian: Cerdas, 

Tekun, Setia, Jujur, 

Amanah, Bertanggung 

Jawab 

Menuntut Ilmu di 

Gouvernment 

Middlebare 

School(SMA). 

Kulias S1 di Institut 

Teknologi Bandung, lalu 

melanjutkan di Jerman 

(Rhein Westfalen 

Anachen Technische 

Hochschule (RWTH) 
Mendapat gelar Diploma 

ing, Dr. Ingenieur. Lulus 

cumlaude di setiap strata 

kuliahnya (S1-S3) 

Habibie memiliki julukan 

Mr.Crack  

Perjalanan karir untuk 

Indonesia: 

1. Menteri Negara Ristek 

2. Wakil presiden RI 

3. Presiden RI Ke-3  

Mengesahkan Undang-

undang tentang otonomi 

daerah dan undang-undang 

tentang partai politik, UU 

Pemilu dan UU DPR/MPR 

Alm.Habibie Menciptakan karya 

novel  untuk Alm.Ainun yang diberi 

judul Habibie dan Ainun 

Alm. Habibie meninggal pada 11 

September 2019  


