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ANALISIS UNSUR KETELADANAN PADA TEKS BIOGRAFI 

ABDURAHMAN WAHID SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR 

BAHASA INDONESIA KELAS X 

ABSTRAK 

Teks biografi merupakan teks naratif yang berisikan kisah suatu tokoh dalam 

mengarungi kehidupannya. Teks biografi biasanya ditulis seseorang berdasarkan 

informasi yang terpercaya. Tokoh dalam teks biografi biasanya merupakan sosok 

yang terpandang oleh masyarakat luas dan selama hidupnya banyak melakukan hal-

hal baik sehingga kisah hidupnya dapat diteladani oleh orang lain. Teks biografi 

juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang terdapat pada teks biografi diantaranya adalah 

teks biografi harus memuat informasi berdasarkan dakta yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Kedua, dalam teks biografi terdapat struktur penulisan yang jelas yaitu 

orientasi, peristiwa dan masalah, reorientasi. Ketiga, teks biografi memiliki unsur 

kebahasaan antara lain kata hubung, rujukan kata, peristiwa dan tempat dan  kata 

kerja. Permasasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana unsur keteladana pada 

teks biografi Abdurahman Wahid yang berjudul “pahlwan nasional bukan untuk 

Gus Dur” dan bagaimana implementasinya sebagai alternatif bahan ajar 

pembelajaran di sekolah. Sehubungan dengan itu peulis tertarik melakukan 

penelitian menganalisis unsur keteladanan pada teks biografi Abdurahman Wahid 

sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia kelas X. Penulis merumuskan 

masalah yang diajukan yaitu: 1) Bagaimanakah unsur keteladanan yang terdapat 

pada teks biografi Abdurhman Wahid? 2) Dapatkah unsur keteladanan dalam teks 

biografi menjadi teladanan bagi peserta didik? 3) Bagaimakah pemanfaatan hasil 

kajian dijadikan bahan ajar pembelajaran teks biografi di sekolah dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks biografi 

Abdurahman Wahid yang berjudul “pahlawan nasionla bukan untuk Gus Dur”. 

Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif kualitatif 

yang diimplementasikan dalam penelitian ini meliputi: membaca, mengolah data, 

penyajian data, prosedur analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa dalam teks biografi Abdurahman Wahid yang berjudul “pahlawan nasional 

bukan untuk Gus Dur” terdapat pada unsur keteladanan yang meliputi religius, 

nasionalisme, integritas, masndiri dan gotong royong. Hasil analisis penelitian ini 


