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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya ketersediaan bahan ajar 

berbasis kurikulum 2013, bahan ajar yang digunakan guru hanya mengandalkan 

buku teks atau Lembar Kerja Siswa (LKS) saja, dan peserta didik belum mampu 

mengungkapkan informasi yang dapat dikategorikan dalam riwayat hidup tokoh. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Unsur Keteladanan Tokoh pada Biografi Sandiaga Uno sebagai 

Alternatif Bahan Ajar pada Peserta Didik Kelas X”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui nilai keteladanan apa saja sajakah yang terkandung 

dalam biografi Sandiaga Uno dan apakah ada kesesuaian unsur keteladanan tokoh 

pada biografi Sandiaga Uno bisa digunakan sebagai alternatif bahan ajar pada 

peserta didik kelas X. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian 

deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer 

berasal dari biografi Sandiaga Uno yang berjudul “Sandiaga Uno From Zero To 

Hero” dan data sekunder berasal dari jurnal, buku referensi, media massa, dan 

skripsi yang mendukung informasi mengenai teori tentang biografi. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dokumentasi, 

dan analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

biografi Sandiaga Uno yang berjudul “Sandiaga Uno From Zero To Hero” 

mengandung lima nilai keteladanan. Pertama, nilai religius yang meliputi 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, santun dan hormat kepada yang lebih 

tua, menyebarkan kebaikan, hidup rukun dengan pemeluk agama lain, dan 

bersedekah. Kedua, nilai nasionalisme meliputi berprestasi di bidang akademik, 

peduli terhadap kemajuan masyarakat, dan cinta tanah air. Ketiga, nilai integritas 

meliputi memiliki sebuah komitmen dan tanggung jawab, menghargai waktu, 

hidup sederhana (tidak berlebihan), serta setia terhadap pasangan dan pekerjaan. 

Keempat, nilai mandiri meliputi pantang menyerah, mampu memanfaatkan situasi 

dengan baik, dan bekerja keras. Kelima, nilai gotong royong meliputi tolong 

menolong, aktif di organisasi sosial, dan bekerja sama. Selain itu, terdapat 

kesesuaian unsur keteladanan tokoh pada biografi Sandiaga Uno yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar pada peserta didik kelas X. Bahan ajar telah 

dibuat oleh peneliti dan disesuaikan berdasarkan saran serta masukan dari penilai 

ahli (expert judgment). 
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