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AUTOBIOGRAFI DAN BIOGRAFI 

Bentuk tulisan jenis narasi yang lain adalah 
aotobigrafi dan biografi. 

 Perbedaan antara tulisan autobigrafi dan biografi 
terletak dalam masalah naratornya (pengisahnya). 
Pengisah dalam auotobigrafi adalah tokohnya 
sendiri, sedangkan pengisah dalam biografi adalah 
orang lain. 

Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu 
menyampaikan kisah yang menarik mengenai 
kehidupan dan pengalaman-pengalaman pribadi. 

 



 Karena wacana ini mengisahkan pengalaman-
pengalaman dan kehidupan pribadi seseorang, 
maka pola umum yang dikembangkan adalah 
riwayat hidup pribadi seseorang, urutan-urutan 
peristiwa atau tindak-tanduk yang mempunyai 
kaitan dengan kehidupan seorang tokoh. 
Sasaran utama autobiografi dan biografi adalah 
menyajikan atau mengemukakan peristiwa-
peristiwa yang dramatis dan berusaha menarik 
manfaat dari seluruh pengalaman pribadi yang 
kaya raya itu bagi pembaca dan masyarakat 
lainnya. 
Aotobiografi dan biografi mengisahkan 
pengalaman secara faktual, dan karenanya akan 
dijamin keautentikan dan citarasa yang 
sesungguhnya. 
Aotobiografi dan biografi dijalin dalam 
rangkaian secara manis, langsung, dan 
sederhana, serta cara menceriterakannya juga 
menarik. 



PROFIL 

Bentuk tulisan jenis narasi yang lain adalah PROFIL.  

Profil bukan bentuk narasi murni, bentuk narasi 
ini adalah suatu wacana modern yang 
menggabungkan narasi, deskripsi, dan eksposisi 
yang dijalin dalam bermacam-macam proporsi. 

Profil memperlihatkan ciri-ciri utama dari seorang 
tokoh yang dideskripsikan berdasarkan kerangka 
yang telah digariskan sebelumnya. Kata profil itu 
sendiri diturunkan dari kata Latin: pro + filo, pro 
berarti di muka, ke muka, sedangkan filum berarti 
garis, benang, kerangka. 

Bagian utama profil adalah sebuah sketsa 
karakter, yang disusun sedemikian rupa untuk 
mengembangkan subjeknya. 



Penggarapannya dilakukan secara cermat berdasarkan 
kerangka yang telah disusun, dengan memanfaatkan fakta-
fakta utama mengenai kehidupan dan watak tokohnya, 
sehingga terciptalah suatu perincian yang hidup dan wajar. 

Dengan memanfaatkan semua upaya itu, kita dapat 
merasakan bahwa kita telah berjumpa dengan suatu 
kepribadian dari suatu individu yang sesungguhnya.  

Profil mengambil gambaran yang tepat dari perpektif, 
menyajikan detail-detail yang menarik mengenai karir 
seseorang, membicarakan kebiasaan dan cara berfikir dan 
bertindak tokohnya yang karakteristik, 
memperlihatkannya dalam perbuatan-perbuatan yang 
nyata, dan akhirnya menyimpulkan atau menggariskan 
pendapat yang umum mengenai orangnya. 

Dalam banyak hal, penulis  profil juga memasukkan 
pujian dan kritik dalam usaha memberi pandangan yang 
objektif dan berimbang. 

Profil selalu bersifat realistis, tetapi nilainya tergantung 
juga dari kemampuan penulis untuk memainkan fakta-
fakta yang penting dan menarik, serta tidak bersifat 
konvensional dalam kehidupan tokohnya. 

 



TUGAS 

1. Kaserata seratan autobiografi para mahasiswa 
piyambak.  

2. Kaserata seratan profil  ingkang mendhet 
paraga ingkang sampun misuwur ngengingi 
basa, sastra, saha budaya Jawi utawi paraga 
ingkang misuwur bab wira usaha. 

Asilipun seratan kakintun ing share file menika. 


