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SARI 

Wisudaniarsih, Cynthia Imas. 2017. “Keefektifan Model Think Talk Write 

(TTW) dan Model Two Stay Two Stray (TSTS) dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Cerita Biografi Pahlawan Nasional pada Peserta Didik Kelas 

VIII”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan 

Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Mimi Muyani, 

M.Hum., dan Pembimbing II : Deby Luriawati Naryatmojo, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : model Think Talk Write, model Two Stay Two Stray, menulis teks 

cerita biografi pahlawan nasional 

Teks cerita biografi pahlawan nasional perlu dipelajari karena didalamnya 

berisi tentang hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik melalui kegigihan 

tokoh dalam cerita biografi dalam berjuang mencapai kesuksesan. Namun, 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional yang telah dilakukan 

belum maksimal. Kebanyakan guru masih menggunakan model pembelajaran 

yang bersifat satu arah, sehingga peserta didik kurang dapat bergerak aktif dalam 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut maka diberikan alternatif model pembelajaran yang efektif digunakan, 

seperti model Think Talk Write (TTW) dan model Two Stay Two Stray (TSTS) 

Tujuan penelitian ini yaitu (1) menemukan bagaimana keefektifan model 

Think Talk Write (TTW) dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik kelas VIII, (2) menemukan bagaimana 

keefektifan model Two Stay Two Stray (TSTS)  dalam pembelajaran menulis teks 

cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik kelas VIII, dan (3) 

menemukan model pembelajaran manakah yang lebih efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik 

kelas VIII. 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental 

(eksperimen semu) dengan bentuk desain Nonequivalent Control Group Design. 

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling (sampel bertujuan). Populasi pada penelitian ini yaitu keterampilan 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional kelas VIII SMP N 2 Purbalingga 

dan keterampilan menulis teks cerita biografi pahlawan nasional kelas VIII SMP 

N 3 Purbalingga. Sampel penelitian ini yaitu keterampilan menulis teks cerita 

biografi pahlawan nasional kelas VIII G SMP N 2 Purbalingga serta kelas VIII C 

SMP N 3 Purbalingga. Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan model Think Talk 

Write (TTW) dengan jumlah responden 31 peserta didik. Kelas eksperimen 2 

dengan model Two Stay Two Stray (TSTS) dengan jumlah responden 31 peserta 

didik.  

 Berdasarkan hasil penelitian (1) keefektifan model Think Talk Write 

(TTW) dapat dilihat dari hasil penghitungan uji t skor pretes dan postes model 

Think Talk Write yang menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara nilai pretes dan postes peserta didik pada model TTW, (2) 
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keefektifan model Two Stay Two Stray (TSTS) dapat dilihat dari hasil 

penghitungan uji t skor pretes dan postes model Two Stay Two Stray yang 

menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor 

pretes dan postes peserta didik pada model TSTS, dan (3) model Think Talk Write 

(TTW) dan model Two Stay Two Stray (TSTS) telah terbukti efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional, namun salah 

satu model lebih efektif digunakan. Model yang lebih efektif tersebut yaitu  model 

Think Talk Write (TTW). Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada 

skor postes kedua model yang mencapai 0,043 < 0,05, artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan antara skor postes kelas eksperimen 1 (model TTW) dengan skor 

postes kelas eksperimen 2 (model TSTS).  

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

Guru diharapkan dapat menerapkan model Think Talk Write (TTW) sebagai salah 

satu alternatif model yang efektif digunakan dalam pembelajaran keterampilan 

menulis, khususnya menulis teks cerita biografi. Selain itu, guru dapat lebih 

mengontrol waktu dan mengondisikan peserta didik agar proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan keterampilan menulis, 

khususnya pada pembelajaran menulis teks cerita biografi. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto 

1. Sejarah membuat seseorang menentukan pilihan dalam hidupnya. 

Akankah dijalani dengan bijak atau justru lebih buruk dari sejarah 

yang telah ada. 

2. Perlu proses untuk menghasilkan sebuah kebaikan maka berdamailah 

dengan masa lalu untuk mempercepat proses tersebut. 

 

Persembahan 

1. Almamaterku, Universitas Negeri 

Semarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan berbahasa yang harus dikuasai peserta didik antara lain 

kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, dan 

kemampuan menulis. Keempat kemampuan tersebut hendaknya dapat dikuasai 

secara seimbang, agar kemampuan berbahasa peserta didik dapat dikatakan baik. 

Namun, di antara keempat kemampuan tersebut, kemampuan menulis masih sulit 

dikuasi oleh peserta didik. Padahal di dalam kurikulum 2013, pembelajaran 

bahasa Indonesia berbasis teks sehingga menuntut peserta didik untuk menguasi 

beberapa teks dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Salah satu 

keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu menyusun teks. 

Keterampilan tersebut sesuai dengan KD 4.2 menyusun teks cerita biografi 

dengan karakteristik teks yang akan dibuat secara lisan maupun tulisan. 

Keterampilan menyusun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keterampilan 

menulis teks cerita biografi sesuai dengan karakteristik teks. 

Teks cerita biografi merupakan rangkaian episode yang membentuk 

sejarah hidup seseorang. Kemudian, di dalam teks tersebut terdapat waktu, sebab, 

dan nilai dengan cara saling melengkapi, untuk menceritakan rangkaian sejarah 

dan menjelaskan alasan bagaimana peristiwa itu terjadi, dari satu atau lebih sudut. 

Selain itu, di dalamnya memuat rangkaian seluruh pengalaman hidup seorang 

tokoh, dan terjadi peristiwa-peristiwa penting. Pengalaman tersebut dikemas 
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dalam beberapa fase dan biasanya untuk mengemas fase tersebut digunakan waktu 

yang bersifat episodik (Martin, J.R dan David Rose, 2007: 93).  

Jadi, teks cerita biografi merupakan teks yang berisi rangkaian cerita 

kehidupan seorang tokoh dari mulai lahir hingga akhir hidupnya. Sebagian besar 

teks cerita biografi memuat sebuah sejarah atau peristiwa penting yang terjadi 

pada kehidupan tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berkaitan dengan 

masalah politik sebuah negara, peperangan atau penjajahan, dan permasalahan 

lain yang menjadikan seorang tokoh memiiki peran besar untuk mengatasinya. 

Misalnya saja pada peristiwa penjajahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Pada 

masa penjajahan tersebut banyak memunculkan tokoh-tokoh pahlawan nasional 

yang dengan rela mengorbankan nyawanya untuk mengusir penjajah. Hal tersebut 

tentu menarik dituliskan dalam bentuk biografi agar orang lain yang membacanya 

dapat meneladani dan meniru karakter tokoh tersebut. 

Teks cerita biografi perlu dipelajari karena di dalamnya berisi tentang hal-

hal yang dapat memotivasi peserta didik dalam menggapai prestasi melalui 

peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh ketika mencapai kesuksesan. Selain itu, di 

dalam teks cerita biografi banyak hal yang dapat diteladani peserta didik dari 

karakter tokoh, misalnya saja tentang rasa tanggung jawab tokoh yang besar dan 

disiplin yang tinggi. Apalagi pada karakter pahlawan nasional Indonesia. Banyak 

karakter dari pahlawan tersebut yang dapat memunculkan rasa nasionalisme 

terhadap peserta didik dan hal tersebut juga sebagai sarana mengenang jasa para 

pahlawan. 
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Pentingnya mengenal kehidupan dan karakter pahlawan nasional 

dikarenakan pada saat ini, kebanyakan peserta didik tidak tahu tentang pahlawan-

pahlawan nasional. Selain itu sedikit sekali peserta didik yang mengidolakan 

pahlawan nasional, mereka justru lebih banyak mengidolakan aktris atau aktor 

yang terkadang tidak memberikan contoh yang baik. Padahal salah satu hal pokok 

dari pendidikan di Indonesia adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini 

sangat penting untuk membentuk generasi penerus yang berjiwa nasionalisme dan 

berbudi pekerti luhur.  

Namun, pada kenyataannya pembelajaran menulis teks cerita biografi yang 

telah dilakukan belum berjalan maksimal. Kebanyakan guru masih menggunakan 

model pembelajaran yang bersifat satu arah, sehingga peserta didik kurang dapat 

bergerak aktif dalam menulis teks cerita biografi. Masih cukup banyak pula 

peserta didik yang merasa kesulitan. Selain itu, sulitnya menuangkan ide, memilih 

diksi untuk merangkai kalimat, dan kurangnya wawasan untuk mencari data dari 

berbagai referensi tentang tokoh menjadi penyebab kesulitan peserta didik dalam 

menulis teks cerita biografi.  

Model yang digunakan dalam pembelajaran banyak sekali jenisnya, namun 

tidak semua model tersebut cocok digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

cerita biografi. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi, misalnya saja model Think Talk Write (TTW) dan 

model Two Stay Two Stray (TSTS). Kedua model tersebut memang memiliki 

sintagmatik yang berbeda, namun keduanya sama-sama menitikberatkan pada 

kegiatan berpikir dan membagi ide dengan peserta didik lain. Diterapkannya 
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model tersebut diharapkan peserta didik dapat menemukan ide dan 

menuangkannya dalam kalimat-kalimat yang akhirnya membentuk sebuah teks 

cerita biografi. 

Model Think Talk Write (TTW) diperkenalkan pertama kali oleh Huinker 

dan Laughlin yang didasarkan pada pemahaman bahwa belajar merupakan sebuah 

perilaku sosial. Alur model TTW dimulai dari keterlibatan peserta didik dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. 

Selanjutnya, peserta didik berbicara dan membagi ide dengan teman satu 

kelompok kemudian mengungkapkan hasilnya melalui tulisan (Hamdayana, 2014: 

216).  

Jadi, di dalam model Think Talk Write (TTW) secara individu peserta 

didik terlebih dahulu memikirkan solusi apa yang akan digunakan untuk 

kemudian didiskusikan dengan kelompoknya. Hal tersebut dilakukan agar peserta 

didik mendapatkan ide lebih banyak dari teman satu kelompoknya untuk belajar 

menyelesaikan sebuah permasalahan. Melalui diskusi kelompok tersebut maka 

akan banyak pendapat yang masuk dan kemudian anggota kelompok saling 

berdiskusi mengenai solusi mana yang terbaik. Meskipun dalam menyelesaikan 

permasalahan dilakukan secara berkelompok, namun dalam model ini tidak 

mengurangi daya kreativitas peserta didik untuk mencari solusi secara individu. 

Berbeda dengan model Think Talk Write (TTW), model Two Stay Two 

Stray (TSTS) ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memcahkan 

permasalahan dengan berdiskusi di dalam kelompok kemudian berbagi 

pengetahuan dan pengalaman tersebut kepada kelompok lain. Dalam proses 
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tersebut peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan dari 

kelompoknya saja (Fathurrohman, 2015: 90).  

Jadi, di dalam model Two Stay Two Stray (TSTS) peserta didik 

memecahkan masalah dengan cara langsung berdiskusi bersama anggota satu 

kelompoknya. Setelah itu, perwakilan kelompok mencari informasi dari kelompok 

lain dengan cara mengunjungi kelompok tersebut. Tujuannya agar peserta didik  

dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan 

masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk menuangkan idenya.  

Kedua model tersebut sama-sama memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk berpikir terlebih dahulu mengenai masalah yang diberikan oleh guru 

dan kemudian mendiskusikan hasil pemikirannya kepada peserta didik lain dalam 

satu kelompok. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian keefektifan model 

Think Talk Write (TTW) dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi dan 

keefektifan model Two Stay Two Stray (TSTS) dalam pembelajaran menulis teks 

cerita biografi pada peserta didik kelas VIII. 

Berdasarkan beberapa masalah dan pertimbangan tersebut, penulis 

mengadakan penelitian dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) dan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Cerita Biografi Pahlawan Nasional pada Peserta 

didik Kelas VIII Kabupaten Purbalingga. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Keberhasilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berkaitan erat 

dengan komponen menulis dan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain guru, peserta didik, model pembelajaran, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lingkungan. Faktor-faktor 

tersebut berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam pengajaran keterampilan 

menulis teks cerita biografi.  

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran menulis teks cerita biografi di 

kelas VIII sebagai berikut. 

(1).Kurangnya sumber referensi yang digunakan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis teks cerita biografi. 

      Sumber referensi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 

VIII sebagian besar hanya menggunakan buku pegangan peserta didik. Hal 

tersebut membuat materi yang diberikan kurang maksimal. Selain itu, sumber 

referensi untuk mencari data tokoh pahlawan nasional juga kurang. Hal 

tersebut membuat peserta didik hanya menuliskan teks cerita biografi 

seadanya saja, dengan data yang masih terbatas.  

(2). Penerapan model yang kurang cocok dalam pembelajaran menulis teks cerita 

biografi. 

      Ketika pembelajaran menulis teks cerita biografi berlangsung, guru lebih 

banyak menjelaskan materi di depan kelas dan peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru sehingga komunikasi yang terjadi masih satu arah saja. Selain 
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itu, proses pembelajaran yang dilakukan juga kurang membuat peserta didik 

antusias sehingga berdampak pada hasil tulisan peserta didik.   

(3). Minimnya penggunaan media yang digunakan dalam pembelajaran menulis 

teks cerita biografi. 

       Media yang sering digunakan adalah media teks. Guru memberikan peserta 

didik beberapa contoh teks cerita biografi. Selain itu, guru sesekali 

menggunakan proyektor untuk menampilkan materi. Kedua media tersebut 

kurang dapat membangkitkan antusias peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

(4). Kurangnya umpan balik 

       Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dimulai dengan menjelaskan materi 

lalu dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dan latihan. Kemudian tugas 

dikumpulkan dan dinilai oleh guru. Hal tersebut kurang memotivasi peserta 

didik dalam menulis teks cerita biografi. 

(5). Kurangnya rasa antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

teks cerita biografi. 

      Beberapa hal yang menyebabkan peserta didik kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran menulis teks cerita biografi, yaitu (1) sulitnya 

menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, (2) kurangnya perbendaharaan kata 

padapeserta didik, sehingga sulit memilih diksi untuk menulis teks cerita 

biografi, (3) peserta didik jarang membaca buku atau referensi mengenai 

cerita biografi, dan (4) peserta didik tidak terbiasa untuk menulis. 
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Model pembelajaran yang ada tentulah sangat banyak jenisnya. Seringkali 

hal tersebut membuat guru bingung memilih model manakah yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran menulis teks cerita 

biografi karena setiap model memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, 

penerapan model yang cocok juga dapat menumbuhkan antusias peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik dan hasilnya 

maksimal. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis tertarik mengadakan 

penelitian mengenai pembelajaran menulis teks cerita biografi. Hal yang diteliti 

yaitu dengan menguji keefektifan model Think Talk Write (TTW) dan model 

dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari urain idenntisikasi masalah, penulis membatasi masalah hanya pada 

pengujian tingkat keefektifan model Think Talk Write (TTW) dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi dan model Two Stay Two Stray (TSTS) dalam 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik 

kelas VIII. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana keefektifan model  Think Talk Write (TTW) dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik kelas VIII? 

2. Bagaimana keefektifan model Two Stay Two Stray (TSTS) pada pembelajaran 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik kelas VIII?  

3.  Manakah model pembelajaran yang lebih efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional kelas VIII? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Menemukan bagaimana keefektifan model  Think Talk Write (TTW) pada 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta 

didik kelas VIII. 

2. Menemukan bagaimana keefektifan model Two Stay Two Stray (TSTS) pada 

pembelajaran menulis teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta 

didik kelas VIII.  

3.  Menemukan model pembelajaran manakah yang lebih efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis cerita teks biografi pahlawan nasional kelas 

VIII. 
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1.6  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis 

penelitian ini memiliki manfaat yaitu memberikan pengetahuan mengenai teori-

teori tentang model pembelajaran yang inovatif pada keterampilan menulis. Selain 

itu, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi guru dan peserta didik. 

Manfaat bagi guru adalah (1) memberikan alternatif model pembelajaran 

yang lebih inovatif, kreatif, dan variatif pada keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks cerita biografi, (2) mendapatkan acuan dalam menerapkan model 

Think Talk Write (TTW) dan model Two Stay Two Stray (TSTS) pada 

pembelajaran menulis teks cerita biografi, dan (3) memberikan motivasi untuk 

melakukan inovasi dalam meelaksanakan pembelajaran di kelas.  

Manfaat yang diperoleh peserta didik dari penelitian ini adalah (1) 

menumbuhkan budaya kreatif, berpikir kritis, dan kerjasama antarpeserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas, (2) membantu peserta didik agar lebih 

terampil dalam menuangkan idenya untuk menulis teks cerita biografi, dan (3) 

memperoleh pengalaman baru dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya menulis teks cerita biografi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Pramuwasti (2010), Harahap 

(2012), Hamidin (2012), Ramadian (2012), Sari (2013), Sulisworo (2014), 

Sa’adah (2015), Mardziyah (2015), Jayanti (2015), Untoroaji (2015), Yulia 

(2015), Ambarwati (2016), Arif (2016), dan Listiana (2016).  

Pramuwasti (2010) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Two Stay Two Stray Sebagai Upaya untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berdiskusi Siswa Kelas IX A SMP Negeri 1 Getasan 

Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2009/2010” dengan metode penelitian 

tindakan kelas, menghasilkan penelitan sebagai berikut terdapat peningkatan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran berdiskusi pada peserta didik kelas IX A 

SMP Negeri 1 Getasan. Peningkatan kualitas proses pembelajaran tersebut 

ditandai dengan meningkatnya: 1) jumlah peserta didik yang aktif dalam 

apersepsi; 2) jumlah peserta didik yang aktif dalam pembelajaran diskusi; 3) 

jumlah peserta didik yang perhatian dan konsentrasi dalam pembelajaran; dan 4) 

jumlah peserta didik yang kerjasama dalam diskusi. Adapun peningkatan kualitas 

hasil pembelajaran ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang 

mencapai batas ketuntasan, yaitu pada siklus I ada 18 peserta didik yang tuntas 

(56%) dan pada siklus II meningkat menjadi 26 peserta didik yang tuntas (76%). 

Peningkatan yang cukup siginifikan juga terjadi pada siklus III yaitu 30 peserta 
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didik tuntas (91%). Nilai rata-rata peserta didik juga mengalami peningkatan yaitu 

63 pada siklus I, 68 pada siklus II, dan 74 pada siklus III. Ketuntasan peserta didik 

dalam pembelajaran diskusi tersebut dinilai ketika peserta didik berdiskusi.   

Penelitian yang dilakukan oleh Pramuwasti memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu menguji model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dalam pembelajaran. Bedanya, jika Pramuwasti menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksperimen yang menguji keefektifan dua model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran Think Talk Write dan Two Stay Two Stray. Selain itu, penelitian 

Pramuwasti lebih menekankan pada keterampilan berbicara pada peserta didik 

sedangkan penelitian ini justru menekankan pada keterampilan menulis. 

 Harahap (2012) dalam Journal of English Language yang berjudul 

Improving Students’ Reading Comprehension Through Two Stay – Two Stray 

Learning Model dengan metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan 

penelitian sebagai berikut nilai rata-rata peserta didik di setiap evaluasi terus 

membaik. Dapat dikatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada 

pemahaman peserta didik dalam membaca teks narasi dengan menggunakan 

model pembelajaran TSTS. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor 

peserta didik 59,14 pada evaluasi pertama, 63.71 pada evaluasi kedua, dan 77,00 

pada evaluasi terakhir. Selain itu, dapat juga dilihat dari catatan buku harian dan 

hasil observasi. Kuisioner dan wawancara laporan juga menunjukkan bahwa 

peserta didik menyetujui pelaksanaan model pembelajaran TSTS (Two Stay Two 

Stray) telah membantu mereka dalam membaca pemahaman. Oleh karena itu, 
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penerapan TSTS dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan peserta didik 

dalam memahami bacaan terutama membaca teks narasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu meneliti model pembelajaran 

TSTS, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan materi 

pembelajaran yang diambil. Jika Harahap menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksperimen. Selain itu, materi pembelajaran yang dipilih dalam penelitian 

Harahap membaca pemahaman sedangkan penelitian ini mengambil materi 

pembelajaran menulis teks cerita biografi. 

 Hamidin (2012) dalam Jurnal Vidya Karya yang berjudul Improving 

Students’ Comprehension of Poems Using Two Stay-Two Stray Strategy dengan 

metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan penelitian sebagai berikut 

peningkatan kemampuan peserta didik dalam memahami puisi ditunjukkan oleh 

skor rata-rata peserta didik. Pada penelitian awal skor peserta didik 59,7 kemudian 

skor meningkat menjadi 76 pada siklus 1 dan meningkat kembali menjadi 80 pada 

Ssiklus 2. Strategi TSTS juga mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

proses belajar mengajar. Keterlibatan mereka selama proses belajar mengajar di 

siklus 1 adalah 71% dan pada siklus 2 adalah 86%.  Hal Ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik aktif dan mereka memiliki motivasi yang baik dalam 

belajar dan memahami puisi. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Hamidin memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini seperti pada model pembelajaran yang digunakan. Model 

pembelajaran yang digunakan tersebut yaitu model pembelajaran TSTS 

sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan 

materi pembelajaran yang dipilih. Jika Hamidin menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas, lain halnya dengan penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Selain itu, Hamidin memilih materi pembelajaran 

memahami puisi, sedangkan penelitian ini memilih materi pembelajaran menulis 

teks cerita biografi. 

 Ramadian (2012) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di 

SMA” dengan metode penelitian eksperimen, menyatakan bahwa mdel 

pembelajaran Two Stay Two Stray lebih efektif diterapkan pada pembelajaran. 

Hasil penelitian dapat dilihat dari rata-rata post-test kelas eksperimen 64,39 dan 

kelas kontrol 51,39. Siswa yang tuntas kelas eksperimen 13 siswa (39,39%) dan 

kelas kontrol 4 siswa (11,11%). Jadi model pembelajaran Two Stay Two Stray 

lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional. Effect size diperoleh 

sebesar 1,02. Maka berdasarkan kriteria yang berlaku nilai effect size termasuk 

dalam kategori tinggi. 

 Penelitian Ramadian memiliki persamaan dengan penelitian ini. 

Persamaan tersebut dilihat dari metode penelitian yang sama-sama menggunakan 

metode penelitian eksperimen. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan 

juga sama yaitu model pembelajaran Two Stay Two Stray.Perbedaan dengan 
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penelitian ini terdapat pada sampel penelitiannya. Jika Ramadian menggunakan 

sampel peserta didik kelas menengah atas, penelitian ini menggunakan sampel 

peserta didik kelas menengah pertama. 

Sari (2013) dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Berita melalui Model Kooperatif Tipe TTW (Think Talk Write) 

dengan Media Video Peristiwa pada Siswa Kelas VIII A SMP 1 Kaliwungu 

Kabupaten Kudus” dengan metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan 

penelitian sebagai berikut model kooperatif tipe TTW mampu meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita pada peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

proses pembelajaran yang terjadi dalam dua kali pertemuan pada setiap siklusnya. 

Kualitas pembelajaran meningkat dari prasiklus, siklus I ke siklus II. Berdasarkan 

data tes nilai rata-rata kelas pada tahap prasiklus 60,15, sedangkan pada siklus I 

sebesar 66,44, serta siklus II mencapai 80,59. Hal ini menunjukkan peningkatan 

dari tahap prasiklus ke siklus II mencapai 33,98%. Berdasarkan hasil nontes, 

peserta didik juga mengalami perubahan perilaku. Peserta didik yang pada tahap 

prasiklus banyak melakukan sikap negatif seperti tidak memperhatikan penjelasan 

peneliti, tidak aktif dalam berkelompok, serta enggan bertanya ketika mengalami 

kesulitan, pada siklus I dan pada siklus II mulai menunjukkan perilaku yang 

positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari memiliki beberapa persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu menguji model kooperatif tipe TTW dalam 

pembelajaran. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan. 

Jika Sari menggunakan metode penelitian tindakan kelas, lain halnya dengan 
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penelitian ini yang menggunakan metode penelitian eksperimen. Selain itu, pada 

penelitian tersebut hanya digunakan satu model dan media pembelajaran berupa 

media video peristiwa sedangkan penelitian ini model yang diujikan ada dua yaitu 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dan model Two Stay Two Stay  dan 

tidak menggunakan media pembelajaran. Pada penelitian Sari, teks yang dipilih 

teks berita, namun pada penelitian ini teks yang dipilih adalah teks cerita biografi.  

 Sulisworo (2016) dalam International Journal of Learning & 

Development  yang berjudul The Effect of Cooperative Learning, Motivation and 

Information Technology Literacy to Achievement dengan metode penelitian 

eksperimen, menghasilkan penelitian sebagai berikut rendahnya literasi sains di 

Indonesia tidak lepas dari kualitas guru, sarana, dan strategi yang digunakan oleh 

guru. Peningkatan kualitas pembelajaran belum memberikan hasil yang 

signifikan, karena keterampilan para guru dinilai kurang memadai. Perbaikan 

proses pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada peserta didik di kelas sangat 

penting untuk meningkatkan motivasi agar peserta didik dapat belajar dengan 

lebih baik. Strategi pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

fisika. Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray memiliki strategi yang 

lebih baik untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

fisika daripada strategi konvensional. Selain itu, Motivasi memiliki efek atau 

pengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Ada kecenderungan bahwa 

peserta didik yang memiliki motivasi akan memiliki prestasi belajar yang baik 

walaupun peserta didik tersebut belum sepenuhnya melek IT. Namun, pada 
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peserta didik yang sudah melek IT tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisworo memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu menguji model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Pengujian tersebut dilakukan apakah model 

pembelajaran TSTS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran 

peserta didik. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu 

metode penelitian eksperimen. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada 

variabel penelitiannya. jika pada penelitian Sulisworo variabelnya motivasi dan 

melek IT, sedangkan pada penelitian ini variabelnya yaitu model pembelajaran 

Think Talk Write dan model pembelajaran Two Stay Two Stray serta pembelajaran 

menulis teks cerita biografi pada peserta didik kelas VIII SMP. Selain itu, jika 

penelitian Sulisworo dilakukan dalam pembelajaran fisika lain halnya dengan 

penelitian ini yang mengujikan model pembelajaran TSTS dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia yaitu menulis teks cerita biografi. 

Sa’adah (2015) dalam skripsi yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Menyusun Teks Cerita Biografi Berupa Film Pendek yang 

Bermuatan Nilai Karakter untuk Peserta Didik Kelas VIII SMP”  dengan metode 

penelitian dan pengembangan, menghasilkan penelitian sebagai berikut (1) 

Kebutuhan pengembangan media pembelajaran membutuhkan inovasi, menarik, 

dan cakupan materi yang sesuai. (2) Desain media pembelajaran dibuat menurut 

kebutuhan pengembangan media yaitu menarik dan memiliki cakupan materi yang 

sesuai. (3) Penilaian terhadap desain media pembelajaran dalam kategori sangat 
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baik. (4) Perbaikan yang dilakukan terhadap media pembelajaran yaitu, gambar 

dan warna pada sampul diperbaiki, durasi lebih dipersingkat, penyertaan inti cerita 

berbentuk tulisan, dan penyesuaian materi dengan proses pembelajaran, serta 

materi dalam media pembelajaran meliputi penyesuaian dan penyempurnaan 

dengan kebutuhan materi peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada teks yang 

digunakan dan objek penelitian yang diambil. Kedua peneltian memilih teks cerita 

biografi dan mengambil objek penelitian peserta didik kelas VIII  SMP. 

Perbedaannya yaitu jika Sa’adah menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan, lain halnya dengan penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian ekseperimen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah hasil 

akhirnya berupa sebuah produk, sedangkan penelitian ini tidak menghasilkan 

produk melainkan hanya menguji model manakah yang lebih efektif dalam 

pembelajaran teks cerita biografi. 

Mardziyah (2015) dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi Menggunakan Model pembelajaran Think Talk Write Melalui 

Media Video Klip Lagu pada Siswa Kelas VIII B Smp N 11 Magelang” dengan 

metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan penelitian sebagai berikut 

keterampilan peserta didik mengalami peningkatan setelah diterapkan model 

pembelajaran Think Talk Write dan media video klip lagu. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai yang terdapat pada siklus I yang meningkat sebesar 9,8 dengan 

nilai rata-rata 71,00. Kemudian pada siklus II meningkat lagi sebesar 11,3 dengan 
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nilai rata-rata mencapai 82,7. Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan 

perilaku peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 11 Magelang ke arah yang lebih 

positif. Perubahan perilaku mengalami peningkatan sebesar 21,5 dari 63,25 pada 

siklus I menjadi 84,75 pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mardziyah memiliki persamaan dengan 

penelitian ini dalam hal menguji model pembelajaran Think Talk Write dalam 

pembelajaran khususnya mengenai keterampilan menulis. Perbedaan dengan 

penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya. Metode penelitian yang 

digunakan Mardziyah yaitu penelitian tindakan kelas namun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Selain itu, jika pada penelitian Mardziyah keterampilan menulis yang diambil 

mengenai menulis puisi lain halnya dengan penelitian ini yang menitikberatkan 

pada keterampilan menulis teks cerita biografi. Pada penelitian Mardziyah 

digunakan media pembelajaran berupa video klip lagu sedangkan dalam penelitian 

ini tidak menggunakan media pembelajaran. 

Jayanti (2015) dalam Jurnal Seloka yang berjudul “Pengembangan Buku 

Pengayaan Menulis Cerita Biografi Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

bagi Siswa Kelas VIII SMP” dengan metode penelitian dan pengembangan, 

menghasilkan penelitian sebagai berikut buku pengayaan menulis cerita biografi 

dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran guna membimbing peserta 

didik dalam menulis cerita biografi bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter.   

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti memiliki persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu meneliti tentang keterampilan menulis teks 
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cerita biografi. Keterampilan menulis teks cerita biografi cukup mendapat 

perhatian karena di dalam teks cerita biografi mengandung banyak nilai-nilai 

karakter dari tokoh. Nilai-nilai tersebut dapat diambil dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada metode 

penelitiannya. Jika Jayanti menggunakan metode penelitian dan pengembangan, 

lain halnya dengan penelitian ini yang justru menggunakan metode penelitian 

eksperimen. Selain itu, hasil dari penelitian Jayanti adalah membuat produk 

berupa buku pengayaan sedangkan pada penelitian ini tidak menghasilkan produk 

melainkan menguji keefektifan dua model pembelajaran, yaitu model 

pembelajaran Think Talk Write dan model pembelajaran Two Stay Two Stray. 

Terakhir, jika Jayanti meneliti teks cerita biografi yang bermuatan nilai-nilai 

pendidikan karakter, lain halnya dengan penelitian ini yang mengambil teks cerita 

biografi pahlawan nasional. 

Untoroaji (2016) dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menyusun Teks Cerpen dengan Strategi Think-Talk-Write (TTW) dan Teknik 

Meneruskan Cerita Melalui Media Audiovisual pada Siswa Kelas VII A SMP N 1 

Wonosobo” dengan metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan penelitian 

sebagai berikut strategi TTW dan teknik meneruskan cerita sebagai alternatif 

dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek memberikan dampak positif 

terhadap hasil belajar peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan 

antusiasme dan minat peserta didik; kekondusifan diskusi kelompok 

mengidentifikasi struktur teks cerita pendek; keintensifan diskusi kelompok 

setelah menyimak tayangan video; keintesifan pelaksanaan kegiatan menyusun 
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teks cerita pendek; dan keintesifan pelaksanaan kegiatan menyusun teks cerita 

pendek. Rata-rata skor proses pembelajaran siklus I sebesar 78,89% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 86,24% sehingga peningkatan 

proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II sebesar 7,35%. 

Penelitian Untoroaji memiliki persamaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya yaitu menguji Think Talk Write dalam pembelajaran. Perbedaannya 

terdapat pada metode penelitian. Jika Untoroaji menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas, lain halnya dengan penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Selain itu, pada penelitian tersebut juga menggunakan 

teknik meneruskan cerita dan media audio visual sedangkan dalam penelitian ini 

tidak ada teknik atau media pembelajaran. Penelitian ini hanya menguji dua buah 

model yaitu model pembelajaran Think Talk Write dan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray. Teks yang dipilih dalam penelitian Untoroaji yaitu teks cerpen 

sedangkan pada penelitian ini teks yang dipilih adalah teks cerita biografi. 

Yulia (2015) dalam Jurnal Pedagogia yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Biografi” 

dengan metode penelitian eksperimen, menghasilkan penelitian sebagai berikut 

model pembelajaran kontekstual terbukti mampu meningkatkan keterampilan 

menulis biografi pada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil tes awal (prates) di 

kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 51,0 sedangkan hasil tes akhir (postes) 

nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 78,3. Hasil tes awal (prates) di 

kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata 47,4 sedangkan pada tes akhir (postes) 

setelah diterapkan model Student Facilitator and Explaining, nilai rata-rata 
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peserta didik sedikit meningkat menjadi 65,6. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai peserta didik yang lebih baik dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu dari nilai rata-rata 51,0 

menjadi 78,3.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu meneliti mengenai keterampilan 

menulis biografi. Selain itu, metode yang digunakan juga sama yaitu metode 

eksperimen. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada model pembelajaran 

yang digunakan. Jika Yulia hanya menguji satu model saja, lain halnya dengan 

penelitian ini yang menguji dua model. Model yang diujikan oleh Yulia juga 

berbeda. Yulia memilih hanya menggunakan model pembelajaran kontekstual 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write dan model pembelajaran Two Stay Two Stray. 

Ambarwati (2016) dalam Jurnal Pedagogia yang berjudul ”Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Dalam Strategi Think Talk Write (TTW)” 

dengan metode penelitian deskriptif, menghasilkan penelitian sebagai berikut (1) 

mahasiswa dengan kategori nilai tinggi dan sedang dapat memahami masalah, 

namun mahasiswa dengan kategori nilai rendah kurang dapat memahami masalah. 

(2) mahasiswa dengan kategori tinggi dapat membuat rencana penyelesaian, tetapi 

mahasiswa dengan kategori nilai sedang kurang dapat membuat rencana 

penyelesaian, sedangkan mahasiswa dengan kategori nilai rendah tidak dapat 

membuat rencana penyelesaian. (3) mahasiswa dengan kategori tinggi tinggi dapat 

melaksanakan rencana penyelesaian, tetapi mahasiswa dengan kategori nilai 
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sedang kurang dapat melaksanakan rencana penyelesaian, sedangkan mahasiswa 

dengan kategori nilai rendah tidak dapat melaksanakan rencana penyelesaian. (4) 

mahasiswa dengan kategori tinggi tinggi dapat mengecek kembali hasilnya, tetapi 

mahasiswa dengan kategori nilai sedang kurang dapat mengecek kembali 

hasilnya, sedangkan mahasiswa dengan kategori nilai rendah tidak dapat 

mengecek kembali hasilnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati memiliki persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu menguji Think Talk Write dalam 

pembelajaran. Perbedaannya yaitu jika penelitian Ambarwati menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lain halnya dengan 

penelitian ini yang menggunakan metode penelitian eksperimen. Kedua penelitian 

menggunakan objek penelitian yang berbeda. Ambarwati memilih objek 

penelitiannya mahawasiswa sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya 

peserta didik kelas VIII SMP. Selain itu, Ambarwati lebih menekankan pada 

analisis pemecahan masalah sedangkan penelitian ini hanya menguji keefektifan 

model pembelajaran. 

 Arif (2016) dalam Journal Of Humanities And Social Science  yang 

berjudul The Implementation of Carousel Feedback And Two Stay two Stray 

Learning Models to Enhance Students’self Efficacy And Social Studieslearning 

Outcome dengan metode penelitian tindakan kelas, menghasilkan penelitian 

sebagai berikut pelaksanaan umpan balik korsel dan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray dalam pembelajaran IPS kelas V SD N Mamajang II Makassar 

telah berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaan pengamatan pada siklus pertama 
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secara efektif meningkatkan kriteria dalam siklus kedua dengan sangat efektif, (2) 

pelaksanaan umpan balik korsel dan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

dapat meningkatkan efikasi diri untuk peserta didik kelas V SD N Mamajang II 

Makassar yang dapat dilihat dari hasil kuisioner pada siklus pertama. Pada siklus 

pertama tersebut kriteria cukup meningkat dan pada siklus kedua kriteria sangat 

baik, dan (3) pelaksanaan umpan balik korsel dan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS 

untuk murid kelas 5 di SD N Mamajang II Makassar berdasarkan hasil tes yang 

diberikan pada akhir siklus. Hasil belajar peserta didik yang belum memenuhi 

kriteria pada siklus pertama telah mengalami peningkatan di siklus kedua. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, pelaksanaan 

umpan balik korsel dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan efikasi diri dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Arif memiliki persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu menguji model pembelajaran Two Stay Two 

Stray dalam pembelajaran. Perbedaannya terletak pada pembelajaran yang dipilih, 

jika Arif memilih pembelajaran IPS untuk kelas 5 SD, lain halnya dengan 

penelitian ini yang memilih pembelajaran menulis teks cerita biografi untuk kelas 

VIII SMP. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian 

Arif menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sedangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian eksperimen. 
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  Listiana (2016) dalam Journal of Baltic Science Education yang 

berjudul Empowering Students’ Metacognitive Skills Through New Teaching 

Strategy (Group Investigation Integrated With Think Talk Write) in Biology 

Classroom dengan metode penelitian eksperimen, menghasilkan penelitian 

sebagai berikut integrasi GI dan TTW dapat menutupi kelemahan GI. Penerapan 

strategi pembelajaran GITTW terbukti dapat memaksimalkan pemberdayaan 

keterampilan metakognitifpeserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan skor 

keterampilan metakognitif peserta didik yang tinggi ketika diterapkan strategi 

pembelajaran GITTW. Strategi pembelajaran TTW dapat meningkatkan 

keterampilan metakognitif peserta didik lebih tinggi dari GI dan strategi 

konvensional. Hal tersebut membuat integrasi antara GI dan TTW dapat berjalan 

maksimal. Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran GITTW menjadi bukti 

bahwa GITTW dapat digunakan sebagai strategi mengajar yang baru dan menjadi 

pertimbangan variasi strategi pengajaran yang dapat memberdayakan 

keterampilan metakognitif.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Listiana memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu menguji Thin Talk Write dalam 

sebuah pembelajaran. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga sama 

yaitu metode penelitian eksperimen. Perbedaannya jika penelitian Listiana 

meneliti TTW yang diintegrasikan dengan GI lain halnya dengan penelitian ini 

yang hanya menguji keefektifan TTW dalam pembelajaran.  
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 Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan dan mengembangkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Khususnya penelitian 

mengenai model pembelajaran Think Talk Write (TTW), model pembelajaran Two 

Stay Two Stray (TSTS), dan keterampilan menulis teks cerita biografi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoretis dalam penelitin ini 

antara lain (1) keterampilan menulis, (2) teks cerita biografi, (3) keterampilan 

menulis teks cerita biografi, (4) model pembelajaran Think Talk Write (TTW), dan 

(5) model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan berbahasa ada empat yaitu keterampilan membaca, 

keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak.   Dari 

keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan menulis perlu mendapat 

perhatian agar peserta didik mampu menguasainya dengan baik. Keterampilan 

menulis penting dikuasai peserta didik karena saat menulis, otak akan senantiasa 

berpikir untuk menemukan dan mengembangkan idenya. Pada bagian ini akan 

dibahas mengenai pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis, 

pendekatan menulis dan tahapan menulis. 

 

 

 



27 
 

 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

 Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang cukup 

kompleks karena di dalam proses menulis, peserta didik harus selalu berpikir 

untuk menemukan dan mengembangkan idenya agar tulisan yang dibuat tidak 

berhenti di tengah jalan atau tulisan kurang menarik.  

 Menulis oleh Suparno dan Yunus (2008:3) didefinisikan sebagai kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya. Bahasa tulis yang dipakai merupakan bahasa tulis yang dapat 

dipahami dan telah disetujui pemakaiannya. 

 Pendapat lain mengenai menulis disampaikan oleh Dalman (2014:3) yang 

menyatakan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa 

penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Dalman juga berpendapat 

jika aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur yaitu penulis sebagai 

penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. 

 Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, Akhaidah (dalam Ahmad, 

2015:92), merumuskan menulis sebagai berikut. 

1) Merupakan suatu bentuk komunikasi.  

2) Mengumpulkan suatu proses pemikiran yang dimulai tentang gagasan  yang 

akan disampaikan.  

 3) Bentuk komunikasi yang berbeda dengan bercakap-cakap, dalam  menulis 

tidak terdapat, intonasi ekspresi wajah, gerakan fisik, serta situasi yang 

menyertai percakapan.  
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1) Suatu ragam komunikasi yang perlu dilengkapi dengan alat-alat penjelas serta 

aturan ejaan dan tanda baca.  

2) Bentuk komunikasi untuk mengungkapkan gagasan penulis kepada khalayak 

pembaca yang dibatasi oleh jarak tempat dan waktu.  

 Dari beberapa pendapat ahli mengenai menulis, maka dapat disimpulkan 

jika menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan dengan bahasa tulis yang 

melalui proses penalaran sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami 

dengan baik oleh orang lain. Dalam kegiatan penulisan tersebut, terdapat sebuah 

kegiatan merangkai dan menyusun kumpulan huruf yang membentuk kata, 

kemudian kata tersebut dirangkai kembali menjadi kalimat, kemudian menjadi 

paragraf-paragraf, dan terakhir jadilah sebuah karangan atau teks yang utuh.   

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis  

 Ketika Seseorang menulis ia pasti memiliki tujuan tertentu di dalam 

benaknya. Entah hanya sebagai curahan pemikirannya saja atau sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Setiap tulisan yang dibuat 

pastilah memiliki tujuan tertentu karena pada dasarnya tulisan digunakan sebagai 

sarana komunikasi. 

 Sehubungan dengan hal tersebut Hugo Hartig (dalam Tarigan, 2008:25-

26) merumuskan tujuan menulis sebagai berikut. 
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1) Tujuan Penugasan (Assignment Purpose) 

Pada tujuan ini sebenarnya penulis tidak memiliki tujuan sama sekali. Penulis 

menulis sesuatu bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena 

ditugaskan saja.  

2) Tujuan Altruistik (Altruistic Purpose) 

 Pada tujusn ini penulis ingin tulisannya dapat menyenangkan pembaca, 

menghindarkan kedukaan pembaca, ingin menolong pembaca dalam 

memahami, menghargai perasaan, menghargai perasaan dan penarannya, 

iingin membuat hidup pembaca menjadi lebih mudah, dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya tersebut. 

3) Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose) 

Pada tujuan ini penulis ingin meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakannya melalui tulisan yang telah dibuat. 

4) Tujuan Informasional (Informational Purposei) 

Pada tujuan ini tulisan yang dibuat diharapkan dapat memberikan informasi 

atau keterangan kepada pembaca. 

5) Tujuan Pernyataan Diri (Self-expressive Purpose) 

Pada tujuan ini tulisan yang dibuat diharapkan dapat memperkenalkan atau 

menyatakan penulis atau pengarang kepada pembaca. 

6) Tujuan Kreatif (Creative Purpose) 

Pada tujuan ini tulisan dibuat agar dapat mencapai nilai-nilai artistik dan 

nilai-nilai kesenian. 
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7) Tujuan Pemecahan Masalah (Problem-solving Purpose) 

Pada tujuan ini penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta 

meneliti secara cermat pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat dimengerti 

dan diterima oleh pembaca.   

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

 Menulis yang pada dasarnya merupakan sarana komunikasi yang penting 

terkadang terasa sulit untuk dilakukan apalagi jika tulisan tersebut berupa artikel, 

jurnal, surat kabar, buku pengetahuan, dan lain-lain. Padahal jika seseorang gemar 

menulis, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh. Beberapa manfaat tersebut 

dikemukakan oleh Suparno dan Yunus (2008:4) yaitu (1) meningkatkan 

kecerdasan seseorang, (2) mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, (3) 

menumbuhkan keberanian, dan (4) mendorong kemauan dan kemampuan 

mengumpulkan informasi. 

 

2.2.1.4 Pendekatan Menulis 

 Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam menulis, yaitu pendekatan 

proses dan pendekatan produk. Namun,ada sebuah pendekatan lagi yang cukup 

penting diperhatikan dalam menulis. Pendekatan tersebut adalah pendekatan 

genre. 

 Ketiga pendekatan dalam menulis tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

Keterkaitan tersebut dapat membuat seseorang menulis dengan baik dan benar 

sehingga hasil tulisannya maksimal. 
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1) Pendekatan Proses 

Sebagai sebuah proses, menulis bukan semata-mata menuangkan ide di atas 

kertas. Penulis sudah pasti melalui langkah-langkah tertentu untuk 

menciptakan sebuah tulisan. Pendekatan ini menekankan aspek proses saat 

seorang penulis menciptakan tulisannya. 

2) Pendekatan Produk 

Pendekatan ini menekankan aspek mekanika dari menulis, seperti tatabahasa, 

struktur kata, dan peniruan model. Jadi, pendekatan produk lebih 

memperhatikan bentuk dari tulisan yang dibuat. 

3) Pendekatan Genre 

Hyland (dalam Zainurrahman, 2013:36) berpendapat jika pendekatan genre 

memahami kegiatan menulis sebagai bentuk respon terhadap kondisi sosial, 

sehingga terdapat pandangan bahwa menulis bukan lagi sebuah proses 

ekspresif tetapi juga proses sosial. Proses sosial yang dimaksud yaitu proses 

sebuah tulisan yang dibuat untuk dibaca dan setelah membaca tersebut 

penulis berharap ada efek tertentu yang tercipta baik dari pembaca sebagai 

individu melainkan juga terhadap masyarakat. Sejalan dengan pendapat dari 

Hyland, Lin (dalam Zainurrahman, 2013:36) mengungkapkan bahwa menulis 

dengan pendekatan genre tidak hanya menekankan aspek format, tetapi juga 

aspek fungsi sosial bahasa. 

 

 

 



32 
 

 

 

2.2.1.5 Tahapan Menulis 

 Menulis pada dasarnya suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara 

merangkai kata menjadi kalimat-kalimat. Ketika akan membuat sebuah tulisan 

tentu seseorang perlu melakukan beberapa hal misalnya mencari ide, 

mengembangkan ide, dan sebagainya. Hal tersebut menggambarkan jika kegiatan 

menulis ialah suatu proses. Sebagai suatu proses, kegiatan menulis melalui tiga 

tahap yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Ketiga tahapan 

menulis, tersebut dijelaskan oleh Zainurrahman (2013:12-28) sebagai berikut. 

1) Tahap Prapenulisan  

Tahap prapenulisan merupakan tahap persiapan menulis. Pada tahap ini, hal 

pertama yang dilakukan adalah adalah menentukan topik tulisan. Kemudian 

membatasi topik tersebut jika masih terlalu luas. Pemilihan topik secara tidak 

langsung juga sekaligus dapat menentukan tujuan. Selanjutnya, bahan 

penulisan dan sumbernya. Hal yang tidak boleh dilupakan yaitu menyusun 

kerangka tulisan. Penyusunan kerangka merupakan kegiatan terakhir pada 

tahap prapenulisan oleh karena itu, penulis perlu menilai kembali persiapan 

yang sudah dibuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

penulisan tujuan, kelengkapan kerangka, kelogisan kerangka dan sebagainya.   

2) Tahap Penulisan 

Pada tahap ini penulis membahas setiap butir topik yang ada dalam kerangka 

tulisan yang disusun. Melalui kerangka yang telah dibuat penulis seharusnya 

menggunakan kerangka tersebut untuk dikembangkan. Namun, terkadang 

pada saat mengembangkan kerangka, penulis masih memerlukan hal lain 



33 
 

 

 

yang dapat digunakan untuk menambah kreativitas penulis dalam menulis. 

Seorang penulis harus mampu memilih kata dan istilah yang tepat sehingga 

dapat dipahami oleh pembaca. Kata-kata itu harus dirangkaikan menjadi 

kalimat yang efektif. Selanjutnya, kalimat-kalimat harus disusun menjadi 

paragraf. 

3) Tahap Revisi 

Sebenarnya kegiatan revisi sudah dilakukan pada tahap penulisan 

berlangsung. Revisi yang dilakukan pada tahap ini adalah revisi secara 

menyeluruh sebelum naskah itu diketik. Pada tahap ini biasanya penulis 

meneliti secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, ejaan, tanda 

baca, pilihan kata, hubungan antarkalimat paragraf, dan hubungan 

antarparagraf dalam karangan. Jika tulisan sudah memenuhi persyaratan, 

maka selesailah kegiatan menulis tersebut. 

 

2.2.2 Teks Cerita Biografi 

Teks cerita biografi memuat cerita mengenai kehidupan tokoh dari mulai 

lahir hingga akhir hidupnya. Cerita di dalam teks biografi dirangkai secara 

episodik sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi dituliskan urut sesuai waktu 

terjadinya. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian teks cerita biografi, 

karakteristik teks cerita biografi, struktur teks cerita biografi. dan jenis teks 

biografi. 
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Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan   

graphien yang berarti tulisan. Jadi, biografi adalah tulisan tentang kehidupan 

seseorang atau riwayat hidupnya. Dilihat dari asal kata pembentuknya, jelas 

bahwa biografi merupakan sebuah tulisan yang di dalamnya memuat mengenai 

kisah kehidupan seseorang (Yulia et.al, 2015:7) 

Teks cerita biografi dibuat berdasarkan cerita nyata dari kehidupan tokoh. 

Cerita-cerita tersebut dirangkai dan dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah 

jalinan cerita yang utuh. Dalam cerita biografi bukan hanya memuat kehidupan 

tokoh tersebut melainkan ada pula peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin saja 

ikut diangkat.  

Martin dan Rose (2007: 96) melalui bukunya berpendapat mengenai cerita 

biografi seperti berikut. 

This means that we hop through time, from one significant phase to the 

next, rather than moving successively through the events of one activity 

sequence or another. Serial time gives way to episodic time, as experience 

is packaged into phases.   

 

Isi atau maksud dari kutipan tersebut yaitu menulis teks cerita biografi 

merupakan rangkaian seluruh pengalaman hidup seseorang yang di dalamnya 

memuat peristiwa-peristiwa penting. Pengalaman tersebut dikemas dalam 

beberapa fase dan biasanya untuk mengemas fase tersebut digunakan waktu yang 

bersifat episodik. 

Selain Martin dan Rose, Keraf juga mengutarakan pendapatnya mengenai 

biografi. Keraf (2000:141) berpendapat bahwa biografi yaitu sebuah tulisan 

tentang kisah menarik dalam kehidupan seseorang mengenai pengalaman dan 
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kehidupan pribadinya. Pengalaman tersebut tentulah pengalaman hidup yang 

berkesan dan memiliki pengaruh cukup besar untuk para pembaca. Misalnya 

pengalaman tokoh ketika berjuang untuk menggapai cita-citanya, atau 

pengorbanan tokoh dalam meraih kesuksesan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat 

menjadi teladan bagi siapa saja yang membacanya. 

Sejalan dengan pendapat Keraf, Irawan (dalam Jayanti, 2015:69) 

mengatakan bahwa menulis biografi adalah menulis tentang riwayat hidup, dapat 

diri sendiri (otobiografi) dapat juga orang lain. Karena biografi memuat semacam 

kisah hidup seseorang, maka tentunya bahan yang digunakan berasal dari ucapan, 

pikiran, dan tindakan orang tersebut. Biografi mewakili sosok yang ditulis 

tersebut karena sebagian besar cerita biografi memang tidak dituliskan oleh 

tokohnya sendiri melainkan oleh orang lain yang ingin mengangkat cerita dari 

tokoh tersebut. Begitupun dengan otobiografi yang pada hakikatnya cerita 

dituliskan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan, namun pada kenyataannya 

banyak pula dijumpai jika dalam penulisan otobiografi penulisan cerita dilakukan 

oleh seseorang yang ditunjuk oleh tokoh yang bersangkutan.  

Melengkapi pendapat dari beberapa ahli sebelumnya, Isnatun dan Farida 

(dalam Yulia et.al, 2015:259-260) menyatakan bahwa biografi merupakan kisah 

kehidupan seseorang yang bersumber pada kisah nyata (nonfiksi) yang lebih 

kompleks daripada sekadar data tanggal lahir atau tanggal kematian dan data 

pekerjaan seseorang. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

teks biografi merupakan tulisan tentang riwayat hidup seseorang dari mulai lahir 

hingga wafat yang ditulis dalam bentuk narasi, berdasarkan kisah nyata dari tokoh 

yang bersangkutan. Isi cerita bukan hanya memuat kehidupan tokoh melainkan 

dapat pula diangkat peristiwa sejarah pada saat tokoh tersebut hidup. 

 

2.2.2.1 Struktur Teks Cerita Biografi 

Setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur teks secara tidak 

langsung memuat alur atau sistematika dan karakteristik teks tersebut sehingga 

mudah dibedakan dengan teks lain. Begitupun teks biografi. Dalam teks biografi 

terdapat tiga struktur, yaitu orientasi, peristiwa dan masalah, serta resolusi. 

Berikut ini gambaran mengenai isi dari setiap struktur teks cerita biografi.  

Tabel 2.1 Struktur Teks Cerita Biografi 

No Struktur Isi 

1 Orientasi Gambaran atau pengenalan awal 

tentang tokoh yang akan dituliskan 

dalam teks cerita biografi. 

2 Peristiwa dan masalah Berisi peristiwa atau kejadian yang 

pernah dialami tokoh selama masa 

hidupnya. 

3 Reorientasi Berisi tentang pandangan penulis 

terhadap tokoh dalam teks cerita 

biografi. Reorientasi ini sifatnya tidak 

wajib. Ketika menulis teks cerita 

biografi reorientasi boleh dituliskan 

atau boleh juga tidak dituliskan. 

(dikutip dari Kemendikbud, 2014:42 dan Jayanti et.al, 2015:71) 
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 Setelah mengetahui struktur teks cerita biografi, berikut disajikan contoh 

teks cerita biografi yang sesuai dengan struktur teksnya. 

Tabel 2.2 Contoh Teks Cerita Biografi Beserta Struktur Teksnya 

Struktur Teks 

Cerita Biografi 
Teks Cerita Biografi 

Orientasi 

Biografi Drs. H. Mohammad Hatta 
 

Lahir di Fort de Kock,  Sumatera Barat, 12 

Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 

pada umur 77 tahun, adalah pejuang, negarawan, dan 

juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia 

mundur  dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, 

karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta 

dikenal Sebagai Bapak  Koperasi  Indonesia. Bandar 

Udara   Internasional Jakarta  menggunakan namanya 

sebagai penghormatan terhadap   jasanya sebagai salah 

seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. 

Peristiwa dan 

Masalah 

Nama yang diberikan oleh orangtuanya  ketika 

dilahirkan adalah Muhammad Athar. Anak 

perempuannya bernama Meutia Hatta menjabat sebagai 

Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet 

Indonesia Berdatu pimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Ia dimakamkan di Tanah  Kusir, Jakarta. 

Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu 

pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan 

dan kemajuan Indonesia.  Sosok Bung Hatta  telah 

menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena 

perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya 

peran beliaudalam perjuangan negeri ini ehingga disebut 

sebagai salah seorang “The Founding Father’s of 

Indonesi”. 

Berbagai tulisan dan kisah perjuangan 

Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, 

mulai  dari masa kecil, remaja, dewasa  dan perjuangan 

beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 

Namun dalam hal yang rasanya perlu sedikit digali dan 

dipahami, yaitu melihat Bung Hatta  sebagai tokoh 

organisasi san partai politik . hal ini dikaitkan dengan 

usaha    melihat perkembangan kegiatan dan ketokohan 

beliau di dunia politik Indonesia saat ini. Maka pantas 

rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan  
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Struktur Teks 

Cerita Biografi 
Teks Cerita Biografi 

 

kegiatan politik  Bung Hatta. 

          Setelah perng dunia I berakhir generasi muda 

Indonesia yang berprestasi makin banyak yang 

mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan luar 

negeri seperti di Belanda dan Kairo (Mesir). Hal ini 

diperkuat dengan dibelakukanya politik balas budi oleh 

Belanda. Bung Hatta adalah  salah seorang pemuda yang 

beruntung , beliau mendapat kesempatan belajar di 

Belanda. Jika kita memperhatikan semangat 

berorganisasi  Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh 

sewaktu beliau berada di Indonesia. Beliau pernah 

menjadi ketua Jong Sumatera  (1918-1921) dan semngat 

ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan 

Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan 

keterbukaan 

Reorientasi 

        Sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda harus 

mengenang jasa Mohammad Hatta. Semangat dan 

jasanya untuk bangsa dan negara tidak semestinya kita 

lupakan begitu saja. 

(Dikutip dari: https://jawara1.wordpress.com/2014/11/26/259/  

dengan sedikit pengubahan) 

  

 2.2.2.2 Karakteristik Teks Cerita Biografi 

 Setiap teks memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda, begitu 

pula dengan karakteristik dari teks cerita biografi. Dikutip dari buku “Genre 

Relations” karya Martin dan Rose (2007:93) karakteristik teks cerita biografi 

sebagai berikut.  

These biographical recounts differ with respect to both time and 

evaluation. Temporally, they focus on a lifetime of experience rather than 

a few successive events. This means that we hop through time, from one 

significant phase to the next, rather than moving successively through the 

events of one activity sequence or another. Serial time gives way to 

https://jawara1.wordpress.com/2014/11/26/259/
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episodic time, as experience is packaged into phases. A key resource for 

managing temporal packaging of this kind is circumstances of location in 

time, realised as Theme in the first clause of each episode – a pattern 

which is stronger in the written biography than in the spoken 

autobiography, whose time management through conjunctions is more like 

that of story genres. 

 

Dari kutipan tersebut, Martin dan Rose menyebutkan jika karakteristik 

yang terdapat pada cerita biografi yaitu cerita biografi berisi tentang sejarah hidup 

seseorang. Tokoh dalam cerita biografi biasanya seseorang yang memiliki peran 

besar terhadap suatu hal. Selain itu, terdapat waktu terjadinya peristiwa. Waktu di 

dalam cerita biografi membuat jalinan peristiwa di dalamnya berjalan secara 

runtut dari masa ke masa. Pengemasan cerita biografi dilakukan dalam beberapa 

fase dan biasanya untuk mengemas fase tersebut digunakan waktu yang bersifat 

episodik. Adapula sebab dan nilai-nilai yang saling melengkapi di setiap peristiwa 

yang terjadi. Semua hal tersebut dituliskan untuk menceritakan rangkaian sejarah 

dan menjelaskan alasan bagaimana peristiwa itu terjadi dari satu atau lebih sudut. 

Pendapat lain mengenai karakteristik teks cerita biografi dikemukakan 

oleh Tarigan (2008:42). Karakteristik tersebut yaitu (1) adanya suatu alur, atau 

lakon, atau lakon yang terpadu, (2) terdapat kerangka waktu, (3) adanya seorang 

tukang cerita yang menuturkan cerita tersebut, (4) perkembangan para pelaku, dan 

(5) suatu ruang atau tempat terjadinya cerita tersebut. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, karakteristik teks cerita biografi 

secara garis besar adalah (1) berisi tentang sejarah hidup tokoh, (2) memiliki 

waktu terjadinya peristiwa yang bersifat episodik, (3) terdapat ruang atau tempat 
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terjadinya peristiwa, dan (4) terdapat sebab dan nilai yang saling melengkapi di 

setiap terjadinya peristiwa. 

 

2.2.2.3 Unsur Kebahasaan Teks Cerita Biografi 

 Unsur kebahasaan teks cerita biografi meliputi kata hubung, kata kerja, 

kata rujukan, dan kata penunjuk waktu, peristiwa, serta tempat.  

1) kata hubung  

Kata hubung berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dan kata lain 

dalam satu kalimat. Selain itu, kata hubung juga berfungsi untuk 

mengubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jika kata hubung 

tersebut berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu kalimat, kata hubung 

itu disebut konjungsi intrakalimat, seperti dan, tetapi, lalu, kemudian. 

Sementara itu, jika kata hubung tersebut berfungsi menghubungkan kalimat 

yang satu dengan kalimat yang lain, kata hubung disebut konjungsi 

antarkalimat, misalnya akan tetapi, meskipun demikian, oleh karena itu.   

2) kata kerja 

Kata kerja merupakan kata yang menyatakan sebuah tindakan. Kata kerja 

meliputi membaca, berjalan, menulis, melihat, berbicara, dan lain-lain.   

3) kata rujukan 

Kata rujukan yaitu bagian kata atau kelompok kata yang merujuk pada kata 

atau kelompok kata kalimat sebelumnya. Contoh kata rujukan –nya, ini, itu, 

tersebut, dia, di sini, di sana, dan lain-lain. 
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4) kata penunjuk waktu, peristiwa, dan tempat 

Kata penunjuk waktu, peristiwa, dan tempat ini merupakan bagian kata yang 

menjadi karakteristik teks cerita biografi karena di dalam teks tersebut 

memuat rangkaian waktu yang memuat peristiwa penting. Kata penunjuk 

waktu seperti pada tahun 1965, lima tahun kemudian, dua minggu kemudian, 

setelah, dan lain-lain. Kata penunjuk peristiwa seperti lahir di kota X, aktif 

dalam organisasi X,  mendirikan gerakan X, memimpin pertempuran, 

meninggal dunia, dan lain-lain. Kata penunjuk tempat seperti Yogyakarta, 

lapangan, hutan, daerah pegunungan, dan lain-lain. 

 

2.2.2.4 Jenis Teks Cerita Biografi 

Jenis teks biografi ternyata bermacam-macam. Selama ini jenis teks 

biografi yang dikenal secara umum hanya ada dua yaitu biografi dan otobiografi. 

Padahal jenis teks biografi bukan hanya dua jenis tersebut. Ada tiga 

pengelompokan jenis teks biografi. Pengelompokkan jenis teks tersebut 

didasarkan pada sisi penulis, isi, dan persoalan yang dibahas.  

1) Berdasarkan Sisi Penulis  

Berdasarkan sisi penulis, jenis teks cerita biografi terdiri atas biografi dan 

otobiografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain 

sedangkan otobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh tokohnya 

sendiri. Sebenarnya tokoh tidak selalu harus menuliskan otobiografinya 

sendiri melainkan dapat meminta bantuan orang lain  untuk menuliskan 

biografi dirinya tersebut.  
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2) Berdasarkan Isinya 

Berdasarkan isinya jenis teks cerita biografi diklasifikasikan berdasarkan 

perjalanan hidup dan perjalanan karier. Biografi perjalanan hidup berisi cerita 

perjalanan hidup seseorang secara lengkap atau sebagian yang paling 

berkesan. Biografi perjalanan karier berisi tentang cerita perjalanan karier 

dari awal hingga karier terbaru, atau sebagian perjalanan karier dalam 

mencapai sukses tertentu.  

3) Berdasarkan Persoalan yang Dibahas 

Berdasarkan persoalan yang dibahas jenis teks biografi dapat diklasifikasikan 

menjadi biografi politik, intelektual, dan biografi jurnalistik. Biografi politik 

memuat riwayat seseorang dari sudut pandang politik, bahan penulisan 

dikumpulkan melalui riset, tetapi tidak lepas dari kepentingan politik penulis 

ataupun tokoh yang ditulisnya. Biografi intelektual juga disusun berdasarkan 

riset dan semua temuan tersebut disajikan dalam gaya penulisan ilmiah. 

Biografi jurnalistik atau biografi sastra adalah biografi yang materinya 

disusun berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis 

maupun orang lain yang menjadi rujukan.  

 

2.2.3 Keterampilan Menulis Teks Cerita Biografi 

 Keterampilan menulis teks cerita biografi merupakan kegiatan merangkai 

kata menjadi kalimat-kalimat yang berisi tentang riwayat hidup tokoh dari lahir 

hingga akhir hidupnya. Peristiwa yang terjadi di dalam riwayat hidup tokoh 

tersebut dituliskan secara runtut berdasarkan waktu terjadinya. Karena biografi 
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memuat semacam kisah hidup tokoh, maka tentunya bahan yang digunakan 

berasal dari ucapan, pikiran, dan tindakan orang tersebut. Biografi mewakili sosok 

yang ditulis tersebut. 

 

2.2.3.1 Langkah-Langkah Menulis Teks Cerita Biografi 

 Berdasarkan sisi penulis, jenis biografi dibgi menjadi dua yaitu biografi 

dan otobiografi. Jika biografi berisi riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain lain 

halnya dengan otobiografi yang isinya justru ditulis oleh tokoh itu sendiri.  

 Perbedaaan yang mendasar dari kedua jenis biografi tersebut hanyalah 

pada penulis dan bahasa tulisnya saja sedangkan isi atau kontennya sama yaitu 

menceritakan riwayat hidup tokoh. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk 

menulis biografi maupun otobiografi tidak jauh berbeda. Namun, sebelum 

seseorang menulis biografi, perlu dipahami terlebih dahulu pendekatan yang akan 

digunakan. 

Pendekatan tersebut oleh Tarigan (2008:42-43) diklasifikasikan menjadi dua 

jenis yaitu pendekatan dramatik dan pendekatan deskriptif.  

1) Pendekatan Dramatik  

Dalam pendekatan dramatik hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum 

menulis biografi adalah sebagai berikut. 

1) Teknik pengutaraan cerita dititikberatkan pada dialog atau percakapan 

2) Gerak atau aksi bergerak maju dan para tokoh dikembangkan melalui wacana 

langsung 
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3) Para tokoh dibuat berbicara seperti yang mereka biasa lakukan dalam 

percakapan sebenarnya 

2) Pendekatan Deskriptif 

Dalam pendekatan deskriptif hal-hal yang diperhatikan sebelum menulis 

biografi adalah sebagai berikut. 

1) Teknik penampilan cerita dititikberatkan pada pemberian tindakan dan 

pembicaraan atau konversasi 

2) Penulis melukiskan tindakan dan tokoh waktu melaporkan pembicaraan 

terutama melalui wacana tidak langsung 

3) Tugas penulis dititikberatkan hanya sekadar menceritakan atau memeriksa 

cerita tersebut 

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, peserta didik dapat diarahkan 

untuk menggunakan pendekatan manakah yang sesuai dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi. Setelah menentukan pendekatan mana yang akan 

diterapkan selanjutnya peserta didik diberikan bekal tentang langkah-langkah 

menulis teks cerita biografi seperti berikut. 

1) Menentukan siapakah tokoh yang akan dibuat biografi 

2) Mencari data atau informasi berkaitan dengan riwayat hidup tokoh tersebut 

3) Tetapkanlah cara yang paling efektif untuk menata waktu secara tetap dan 

teratur dari awal cerita sampai akhir. 

4) Selalu konsisten bercerita mengenai tokoh, latar dan tindakan-tindakan tokoh 

tersebut. 
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5) Memilih rincian dan peristiwa-peristiwa dengan cermat agar cerita tidak 

keluar dari jalur utama cerita. 

6) Membuat kerangka teks cerita biografi dari rinciaan dan peristiwa yang telah 

dipilih sebelumnya. 

7) Agar cerita lebih menarik, gambarkan konflik yang terjadi pada tokoh dengan 

sedikit lebih dramatis tanpa keluar dari jalinan utama cerita. 

 

2.2.4 Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW)  

Model pembelajaran Think Talk Write atau TTW yaitu model yang 

memfasilitasi latihan berbahasa secara lisan dan menulis bahasa dengan lancar. 

Model yang diperkenalkan pertama kali oleh Huinker dan Laughlin (dalam Huda, 

2014:218) didasarkan pada pemahaman bahwa belajar merupakan sebuah perilaku 

sosial. Alur model pembelajaran TTW dimulai dari keterlibatan peserta didik 

dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. 

Selanjutnya, peserta didik berbicara dan membagi ide dengan teman satu 

kelompok kemudian mengungkapkan hasilnya melalui tulisan (Hamdayana, 

2014:216). 

 

2.2.4.1 Langkah-Langkah dalam Model Pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) 

 

Seperti halnya model pembelajaran lain, model pembelajaran TTW 

memiliki langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah tersebut secara umum 

meliputi Think, Talk, dan Write. Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat 
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dijabarkan lagi menjadi beberapa langkah seperti yang akan dijelaskan oleh 

pendapat Miftahul Huda (2013:218-219) sebagai berikut. 

1)   Tahap 1: Think 

Peserta didik membaca teks kemudian memikirkan kemungkinan jawaban 

(strategi penyelesaian), membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat 

pada bacaan, dan hal-hal yang tidak dipahami dengan menggunakan 

bahasanya sendiri secara individu. 

2) Tahap 2: Talk  

Peserta didik diberi kesempatan untuk membicarakan hasil penyelidikannya 

pada tahap pertama. Pada tahap ini peserta didik merefleksikan, menyusun, 

serta menguji (negosisasi, Sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Kemajuan komunikasi peserta didik akan terlihat pada dialognya dalam 

berdiskusi, baik dalam bertukar ide dengan orang lain ataupun refleksi 

mereka sendiri yang diungkapkannya kepada orang lain. 

3) Tahap 3: Write 

Pada tahap ini, peserta didik menuliskan ide-ide yang diperolehnya dari 

kegiatan tahap pertama dan kedua. Tulisan ini terdisri atas landasan konsep 

yang digunakan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi 

penyelesaian, dan solusi yang diperoleh. Menurut Matinis Yamin (dalam 

Hamdayana, 2013:218) aktivitas peserta didik selama tahap menulis adalah 

(1) menulis solusi terhadap masalah/ pertanyaan yang diberikan termasuk 

perhitungan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah 

baik penyelesaiannya, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak 
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ada pekerjaan atau perhitungan yang ketinggalan, (4) meyakini bahwa 

pekerjaannya yang terbaik, yaitu lengkap, mudah dibaca, dan terjamin 

keasliannya. 

Dari penjabaran tersebut, maka pembelajaran dalam model pembelajaran 

TTW dapat dirancang sebagai berikut (Huda, 2014:220). 

1) Peserta didik membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual (think), untuk dibawa ke forum diskusi. 

2) Peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu grup untuk 

membahas isi catatan (talk). Dalam kegiatan ini mereka menggunakan bahasa 

dan kata-kata mereka sendiri untuk mnyampaikan ide-ide dalam diskusi. 

Pemahaman dibangun melalui interaksi dalam diskusi karena itu, diskusi 

diharapkan dapat menghasilkan solusi. 

3) peserta didik mengonstruksi sendiri pengetahuan yang memuat pemahaman 

dan komunikasi dalam bentuk tulisan (write). 

4) Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan simpulan atas 

materi yang dipelajari. Sebelum itu, dipilih satu atau beberapa orang peserta 

didik sebagai perwakilan kelompok untuk menyajikan jawaban, sedangkan 

kelompok lain diminta memberikan tanggapan. 

 

2.2.4.2 Penerapan Langkah-Langkah Model Pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) 

 

 Langkah-langkah TTW meliputi kagiatan think, talk, dan write. Ketiga 

langkah utama dalam TTW tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran seperti berikut. 
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Tabel 2.3 Penerapan Langkah-Langkah Model Pembelajaran TTW 

No Kegiatan Guru 
Langkah 

Pokok 
Kegiatan Peserta didik 

1 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Memahami tujuan 

pembelajaran. 

2 Guru menjelaskan sekilas tentang 

materi yang akan didiskusikan. 

Peserta didik 

memperhatikan dan 

berusaha memahami 

materi. 

3 Guru membentuk peserta didik 

dalam beberapa kelompok dengan 

jumlah anggota 3-5 peserta didik 

secara heterogen. 

Peserta didik 

mendengarkan 

kelompoknya. 

4 Guru membagikan LKS atau 

bacaan kepada setiap peserta 

didik. Peserta didik membaca, 

memahami masalah secara 

individual, dan membuat catatan 

kecil. 

think 

Menerima dan mencoba 

memahami LKS atau 

bacaan kemudian membuat 

catatan kecil untuk 

didiskusikan dengan teman 

kelompoknya. 

5 Mempersiapkan peserta didik 

berinteraksi dengan teman 

kelompok untuk membahas isi 

LKS atau bacaan.  

 

talk 

Peserta didik berdiskusi 

untuk merumuskan 

simpulan sebagai hasil dari 

diskusi dengan anggota 

kelompoknya. 

6 Mempersiapkan peserta didik 

menulis sendiri pengetahuan yang  

diperolehnya sebagai hasil 

kesepakatan dengan anggota 

kelompoknya. 

write 

 Menulis secara sistematis 

hasil diskusinya untuk  

dipresentasikan. 

7 Guru meminta masing-masing 

kelompok mempresentasikan 

pekerjaannya. 

 Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

8 Guru meminta peserta didik dari 

kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain. 

Peserta didik menanggapi 

jawaban temannya. 

Dikutip Dari Maftuh dan Nurmani (dalam Huda, 2014:220) 
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Berikut ini adalah penjelasan untuk lebih mengetahui karakter model 

pembelajaran TTW. 

1) Sistem Sosial 

TTW merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada keterlibatan 

peserta didik secara aktif untuk memecahkan permasalahan menulis teks 

cerita biografi dalam sebuah kelompok kecil. Peserta didik memulai 

kegiatannya dengan berpikir secara individu terlebih dahulu baru kemudian 

berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk mengambil solusi. Pada 

kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan ide dan 

saling bertukar pikiran atau pengalaman dengan peserta didik lain. Peran guru 

dalam hal ini adalah mendampingi dan memberikan arahan jika ada peserta 

didik yang masih merasa kesulitan. 

2) Prinsip Pengelolaan/Reaksi 

Prinsip pengelolaan dalam model pembelajaran TTW ditandai dengan 

keterlibatan aktif peserta didik dalam berpikir, berbicara, dan menulis. Selain 

kegiatan tersebut, perlu diperhatikan pula kegiatan peserta didik ketika 

menyimak, berdiskusi mencari alternatif solusi, mengomunikasikan hasil 

pekerjaan, mengkritisi, dan perilaku peserta didik selama pembelajaran 

menulis teks cerita biografi berlangsung. 

3) Sistem Pendukung 

Guna mendukung proses pembelajaran menulis teks cerita biografi dengan 

model pembelajaran TTW diperlukan ruang kelas yang nyaman, fasilitas 

multimedia yang memadai (komputer/laptop, LCD proyektor, sound sytem 
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yang memadai), buku biografi beberapa tokoh, dan sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

4) Dampak Instruksional/Pengiring 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional Model 

Pembelajaran TTW 

 

 

2.2.4.3 Komponen Pendukung Model pembelajaran Think Talk Write  

 Dalam model tersebut terdapat beberapa komponen penting yang cukup 

berperan dalam memperlancar jalannya pembelajaran, sebagai berikut (Huda, 

2014:220-221). 

1) Guru yang berkompeten dan profesional. 

2) Peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. 

Model  

Think Talk Write 

Mampu menulis teks cerita 

biografi 

Keterlibatan peserta didik 

dalam memecahkan masalah 

semakin meningkat 

Munculnya rasa percaya diri  

dan terbinanya kerja sama 

yang baik antarpeserta didik  

Kepekaan terhadap kondisi 

sekitar dalam pembelajaran 

Keterangan: 

                         dampak instruksional 

                          dampak pengiring 
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3) Buku bacaan yang sesuai dengan topik materi yang diajarkan dengan jumlah 

yang banyak dan bervariasi. 

4) Beberapa teknik pembelajaran yang mempunyai peranan cukup penting 

dalam terlaksananya model pembelajaran Think Talk Write dalam 

pembelajaran, agara dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan.  

 

2.2.4.4 Teknik Penyampaian Model Pembelajaran Think Talk Write 

Pembelajaran dengan model pembelajaran TTW lebih menonjolkan aspek 

kecepatan peserta didik dalam beraktivitas (berpikir, berbicara, menulis, dan lain-

lain). Hal itu membuat model pembelajaran TTW tidak hanya mengutamakan segi 

pelaksanaan atau aplikasi praktis saja, namun juga memperhatikan teknik 

pengajaran dengan bantuan penggunaan teknik pengajaran yang lain. Teknik 

pengajaran yang dapat digunakan dalam model pembelajaran TTW menurut Huda 

(2014:221) adalah sebagai berikut diskusi, ceramah, resitasi (pemberian tugas), 

tanya jawab, dan penemuan. 

Penggunaan teknik pengajaran ini bergantung kebutuhan masing-masing 

guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Jadi, tidak semua teknik 

pengajaran tersebut dihadirkan dalam satu kali kegiatan pembelajaran. 
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2.2.4.5 Manfaat Model Pembelajaran Think Talk Write 

Model pembelajaran TTW ini memiliki beberapa manfaat yang cukup baik 

dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan idenya ke dalam sebuah 

tulisan. Menurut Huda (2014:221-222), manfaat model pembelajaran TTW adalah 

sebagai berikut. 

1) Model pembelajaran TTW dapat membantu peserta didik dalam 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep peserta 

didik menjadi lebih baik, peserta didik dapat mengomunikasikan atau 

mendiskusikan pemikirannya dengan temannya sehingga peserta didik saling 

membantu dan saling bertukar pikiran. hal ini dapat membantu peserta didik 

dalam memahami materi yang diajarkan. 

2) Model pembelajaran TTW dapat melatih peserta didik untuk menuliskan hasil 

diskusinya secara sistematis sehingga peserta didik akan lebih memahami 

materi dan membantu peserta didik mengomunikasikan idenya dalam bentuk 

tulisan. 

 

2.2.4.6 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Think Talk Write  

 Walaupun model pembelajaran memberikan banyak manfaat, namun tidak 

semua pembelajaran dapat begitu saja dipasangkan dengan model pembelajaran 

tertentu. Karena setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan 

tertentu. Misalnya saja kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran TTW 

seperti berikut. 
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Tabel 2.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TTW 

Kelebihan TTW Kekurangan TTW 

Mempertajam seluruh keterampilan 

berpikir visual 

Ketika peserta didik bekerja dalam 

kelompok mudah kehilangan 

kemampuan dan kepercayaan, karena 

didominasi oleh peserta didik yang 

mampu 

Mengembangkan pemecahan yang 

bermakna dalam rangka memahami 

materi ajar 

Guru harus benar-benar menyiapkan 

semua media dengan matang agar 

dalam menerapkan model pembelajaran  

TTW tidak mengalami kesulitan 

Dengan memberikan soal open ended 

dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif peserta didik 

 

 

Dengan berinteraksi dan berdiskusi 

akan melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam belajar 

 

Membiasakan peserta didika berpikir 

dan berkomunikasi dengan teman, guru, 

dan bahkan dengan diri mereka sendiri. 

 

(dikutip dari Hamdayana, 2014:222) 

 

2.2.5  Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray atau biasa disingkat menjadi 

TSTS pertama kali dikembangkan pleh Spencer Kagan pada 1992. Two Stay Two 

Stray berasal dari bahasa Inggris yang artinya dua tinggal dua tamu. Model 

pembelajaran ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan 

hasil informasi dengan kelompok lain.  

Model pembelajaran TSTS merupakan model yang didesain dengan sistem 

pembelajaran berkelompok. Tujuannya agar peserta didik dapat saling bekerja 

sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Selain itu, model pembelajaran ini 
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juga melatih peserta didik untuk bersosialisasi dengan baik (Huda, 2014:207). 

Model pembelajaran TSTS ini memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk memecahkan permasalahan dengan berdiskusi di dalam kelompok 

kemudian berbagi pengetahuan dan pengalaman tersebut kepada kelompok lain. 

Hal itu membuat peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi atau 

pengetahuan dari kelompoknya saja (Fathurrohman, 2015:90). 

Menurut Suyatno (dalam Fathurrohman, 2015:90), model pembelajaran 

kooperatif TSTS yaitu dengan cara peserta didik berbagi pengetahuan dan 

pengalaman dengan kelompok lain. Sintaknya antara lain kerja kelompok, dua 

peserta didik bertamu ke kelompok lain dan dua peserta didik lainnya tetap 

dikelompoknnya untuk menerima dua orang dari kelompok lain, kerja kelompok, 

kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, dan laporan kelompok. 

Berbeda dengan pendapat Suprijono (dalam Fathurrohman, 2015:90) yang 

mengatakan bahwa, model pembelajaran TSTS atau dua tinggal dua tamu diawali 

dengan pembagian kelompok. Stelah kelompok terbentuk, guru memberikan tugas 

berupa permasalahan–permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. 

Setelah diskusi intrakelompok selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Anggota kelompok 

yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban menerima 

tamu dari kelompok lain. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja 

kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai tamu 

diwajibkan bertamu ke semua kelompok. Jika mereka telah selesai melaksanakan 

tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah kembali ke 
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kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas bertamu maupun mereka yang 

bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah 

mereka lakukan.  

 

2.2.5.1 Tahapan-Tahapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

 Seperti halnya model pembelajaran yang lain, di dalam model 

pembelajaran TSTS terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Shoimin (dalam 

Fatimah, 2015:48-49) menyebutkan jika tahapan model pembelajaran TSTS 

terdiri atas tahap persiapan, tahap presentasi guru, tahap kegiatan kelompok, tahap 

formalisasi, dan tahap evaluasi kelompok serta penghargaan. Penjelasan tahapan-

tahapan model TSTS sebagai berikut. 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, hal yang dilakukan guru yaitu membuat silabus dan sistem 

penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas peserta didik, membentuk 

peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen. 

2) Tahap Presentasi Guru 

Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal, dan 

menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran. 

3) Kegiatan Kelompok 

Pada tahap ini, tiap kelompok diberikan lembar tugas untuk dipelajari dan 

dikerjakan. Lembar tugas tersebut berisi permasalahan-permasalahn yang 

berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya. Peserta didik 

mendiskusikan masalah tersebut bersama anggota kelompoknya dan mencari 
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solusi pemecahan masalah. Setelah itu, dua dari empat anggota kelompok dari 

masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke 

kelompok lain. Sementara itu, dua anggota yang tinggal dalam kelompok 

bertugas menyampaikan hasil kerja dan informasi ke tamu yang datang. 

Setelah memperoleh informasi dari dua anggota yang tinggal, tamu kembali 

ke kellompoknya masing-masing dan melaporkan temuannya serta 

mencocokan dan membahas hasil kerja mereka. 

4) Formalisasi 

Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa. 

5) Evaluasi Kelompok dan Penghargaan 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

peserta didik dalam memahami materi yang telah diperoleh dengan 

menerapkan model pembelajaran TSTS. Masing-masing peserta didik 

diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

2.2.5.2 Langkah-Langkah Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Two Stay Two Stray  

 

Pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini dikembangkan oleh Spencer Kagan 

pada tahun 1992. Dalam model pembelajaran TSTS, peserta didik harus berperan 

aktif dalam bekerja sama baik dengan teman satu kelompok maupun teman dari 

kelompok lain. Menurut Suherman (dalam Karimah, 2014: 30) sintagmatik 

pembelajaran model ini adalah sebagai berikut. 
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1. Kerja Kelompok 

Pada kegiatan kerja kelompok, peserta didik merumuskan solusi terhadap 

permasalahan yang telah diberikan dengan anggota kelompoknya. 

2. Dua Orang Peserta Didik Bertamu ke Kelompok Lain dan Dua Orang Peserta 

Didik yang Lain Tetap di Kelompoknya 

Pada kegiatan ini, peserta didik memilih dua orang anggota kelompok sebagai 

tamu dan dua orang anggota kelompok sebagai tuan rumah. Tamu bertugas 

mencari informasi dari kelompok lain sedangkan tuan rumah bertugas 

menjelaskan hasil pekerjaan kelompoknya kepada tamu yang datang 

berkunjung ke kelompoknya. 

3. Kembali ke Kelompok Asal  

Pada kegiatan ini peserta didik yang bertugas sebagai tamu kembali ke 

kelompok masing-masing guna membagi informasi yang telah mereka 

dapatkan setelah berkunjung ke kelompok lain. 

4. Kerja Kelompok 

Pada kegiatan ini peserta didik kembali mendiskusikan hasil pekerjaan 

kelompoknya dan informasi tambahan yang telah mereka dapatkan. 

5. Laporan 

Tahap terakhir yaitu membuat laporan mengenai pekerjaan kelompok yang 

telah dilakukan dalam bentuk tulisan. 
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Tipe ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil 

dan informasi dengan kelompok lainnya. Dengan berbagi tersebut diharapkan 

masing-masing kelompok dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan 

pemahaman yang lebih komprehensif.  

 

2.2.5.3 Penerapan Langkah-Langkah Model Pembelajaran Two Stay Two 

Stray 

 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran TSTS memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam mencari solusi dari 

permasalahan yang terjadi. Selain itu, peserta didik juga dituntut agar dapat 

bekerja sama dengan teman satu kelompok maupun kelompok lain untuk saling 

bertukar informasi. Penerapan dari langkah-langkah tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

Tabel 2.5 Penerapan Langkah-Langkah Model Pembelajaran TSTS 

No Kegiatan guru Langkah Pokok Kegiatan peserta didik 

1 Memberikan subpokok 

bahasan atau tugas pada 

tiap-tiap kelompok untuk 

dibahas bersama-sama 

dengan anggota kelompok  

kerja kelompok Peserta didik menyimak 

baik-baik penjelasan guru 

secara berkelompok dan 

bekerja sama dalam 

kelompoknya masing-

masing. Hal tersebut 

bertujuan untuk 

memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir. 

2 Mempersilakan peserta 

didik untuk memilih dua 

orang perwakilan dari 

masing-masing kelompok 

untuk menjadi tamu. 

dua orang peserta 

didik bertamu ke 

kelompok lain 

dan dua orang 

peserta didik 

yang lain tetap  

Peserta didik menunjuk dua 

orang perwakilan dari 

masing-masing kelompok 

sebagai tamu. 
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No Kegiatan guru Langkah Pokok Kegiatan peserta didik 

3 Mengawasi jalannya 

pembelajaran 

di kelompoknya 

untuk menerima 

tamu 

Dua orang perwakilan yang 

bertugas sebagai tamu 

mulai mengunjungi 

kelompok lain satu persatu, 

dan anggota kelompok lain 

menjelaskan hasil 

pekerjaan kelompoknya 

kepada tamu yang 

berkunjung. 

4 Mengintstruksikan kepada 

peserta didik untuk 

membagikan informasi 

yang telah didapatkan 

kepada kelompoknya 

masing-masing. 

kembali ke 

kelompok asal  

Tamu kembali ke 

kelompoknya masing-

masing dan membagikan 

informasi yang telah 

didapatkan. 

5 Mengawasi jalannya 

diskusi 

kerja kelompok Dalam kelompoknya 

masing-masing, peserta 

didik saling berdiskusi 

untuk mencocokkan dan 

membahas informasi yang 

telah didapatkan. 

 

6 Mengawasi kegiatan 

peserta didik 

 

Laporan Peserta didik menuliskan 

hasil kerjanya. 

7 Mengawasi jalannya 

diskusi 

Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

(dikutip dari Fathurrohman, 2015:91 dan Huda, 2014:207-208) 
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Berikut ini adalah penjelasan untuk lebih mengetahui karakter model  

TSTS. 

1) Sistem Sosial  

     Pembelajaran menggunakan model pembelajaran TSTS menitikberatkan pada 

kerja sama peserta didik dalam memecahkan permasalahan khususnya dalam 

pembelajaran menulis teks cerita biografi kemudian membagi pengetahuan 

dan pengalamannya tersebut kepada peserta didik yang lain.  Dari kegiatan 

tersebut, akan tercipta suatu komunikasi dan interaksi yang baik antarpeserta 

didik sehingga mereka dapat memmperoleh informasi yang cukup dengan 

mudah. 

2) Prinsip Pengelolaan/Reaksi 

Prinsip pengelolaan TSTS ditandai dengan keterlibatan aktif peserta didik 

dalam berdiskusi kelompok dan mencari informasi atau pengetahuan dari 

kelompok lain. Kerja sama antarpeserta didik dalam pembelajaran menulis 

teks cerita biografi benar-benar harus terjalin dengan baik. Selain itu, hal lain 

yang perlu diperhatikan adalah mengomunikasikan hasil pekerjaan, membagi 

pengetahuan dan informasi, mengkritisi, dan perilaku peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung. 

3) Sistem Pendukung 

Guna mendukung proses pembelajaran dengan model pembelajaran TSTS 

diperlukan ruang kelas yang nyaman, fasilitas multimedia yang memadai 

(komputer/laptop, LCD proyektor, sound sytem yang memadai), buku 

biografi beberapa tokoh, dan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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4) Dampak Instruksional/Pengiring 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dampak Pengiring dan Dampak Insruksional Model 

Pembelajaran TSTS 

 

 

2.2.5.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray  

Tidak semua model cocok diterapkan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan karena setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan 

kekurangan. Ketiga komponen tersebut dapat dijadikan pertimbangan apakah 

model sesuai digunakan atau tidak. Sama halnya dengan model pembelajaran 

TSTS yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.  

 

Model 

Two Stay Two 

Stray 

Keaktifan  peserta didik dalam 

memecahkan  permasalahan 

Kemampuan  peserta didik menerima, 

mencari, dan berbagi informasi 

Terjalinnya kerja sama antarpeserta 

didik, saling menghargai, dan saling 

berbagi  

Memunculkan rasa percaya diri pada 

peserta didik untuk berpikir kritis dan 

kreatif 

Keterangan: 

                            dampak instruksional 

                            dampak pengiring 
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Tabel 2.6 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TSTS 

Kelebihan TSTS Kekurangan TSTS 

Dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan semua tingkat usia 

peserta didik 

Sulit menenetukan kelompok jika satu 

kelas jumlah peserta didiknya ganjil. 

Model ini tidak hanya bekerja sama 

dengan anggota satu kelompok, 

melainkan bekerja sama juga dengan 

kelompok lain. 

Peralihan dari seluruh kelas ke 

kelompok kecil dan kunjungan dari dua 

orang anggota kelompok yang satu ke 

kelompok lain membutuhkan perhatian 

khusus dalam pengelolaan kelas. 

Memungkinkan terciptanya keakraban 

antarpeserta didik dalam satu kelas 

Waktu yang diperlukan relatif cukup 

lama 

Pembelajaran lebih berorientasi pada 

keaktifan peserta didik 

Guru membutuhkan banyak persiapan 

agar pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan baik dan sesuai jam pelajaran 

yang telah dialokasikan. 

                                                                 (dikutip dari Fathurrohman, 2015:93) 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis teks cerita biografi merupakan salah satu kompeteni yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. Tetapi pada kenyataannya banyak peserta didik yang 

masih mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan tersebut. Faktor yang 

paling sering muncul yaitu sulitnya menuangkan ide dalam menulis dan 

mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Apalagi dalam 

menuliskan teks cerita biografi ini peserta didik dituntut mendapatkan data yang 

valid mengenai tokoh yang akan dituliskan.    

Penelitian ini menguji keefektifan dua model yaitu model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) dan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi.  
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Penerapan model pembelajaran TTW dan TSTS diharapkan mampu 

membuat peserta didik lebih termotivasi untuk menulis teks cerita biografi. 

Keefektifan dua model tersebut dapat ditinjau dari aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta didik setelah diterapkannya kedua model pada 

pembelajaran menulis teks cerita biografi. 

   Model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat dikatakan efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi apabila dalam 

penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mencari dan mengembangkan 

ide. Pada model pembelajaran TTW peserta didik secara individu diberi 

kesempatan untuk memikirkan kira-kira apa saja yang akan dia butuhkan untuk 

menuliskan teks cerita biografi, kemudian peserta didik membentuk kelompok 

untuk berdiskusi mengenai solusi apa yang akan diambil ketika nantinya mereka 

menulis teks cerita biografi. Dari kegiatan berkelompok tersebut peserta didik 

dapat memperoleh ide-ide lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

idenya sendiri menjadi sebuah teks cerita biografi yang utuh. Keefektifan model 

pembelajaran TTW juga dapat dilihat saat peserta didik bekerja sama 

memecahkan permasalahan di dalam kelompoknya.  

 Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dapat dikatakan efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi apabila dalam 

penerapannya mampu membuat peserta didik mengembangkan ide dan 

memperoleh informasi atau pengetahuan yang lebih luas. Pada model 

pembelajaran TSTS peserta didik berkelompok untuk berdiskusi mengenai apa 

saja yang akan dituliskan untuk membuat teks cerita biografi, setelah itu dua 
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orang perwakilan kelompok bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi 

mengenai teks cerita biografi yang telah dibuat oleh kelompok tersebut. Dua 

orang perwakilan kelompok yang lain menjadi tuan rumah untuk menjelaskan 

hasil pekerjaannya kepada perwakilan kelompok yang datang berkunjung. Setelah 

itu, dua orang yang ditugaskan sebagai tamu kembali ke kelomponya untuk 

mendiskusikan mengenai informasi apa saja yang telah mereka temukan saat 

berkunjung ke kelompok lain. Sama halnya dengan model pembelajaran TTW, 

keefektifan model pembelajaran TSTS juga dapat dilihat dari kemampuan bekerja 

sama peserta didik untuk memecahkan masalah di dalam kelompoknya. Selain itu, 

keefektifan dapat dilihat pula dai bagaimana peserta didik dapat menerangkan 

hasil kerjanya sebagai tuan rumah, dan bagaimana peserta didik mencari informasi 

sebagai tamu 

 Dari kerangka pemikiran tersebut maka dapat dibuat paradigma berpikir 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal pembelajaran menulis teks cerita biografi: 

1. Peserta didik kesulitan  menuangkan  ide 

2. Peserta didik kurang  dapat mengembangkan ide 

3. Peserta didik kurang mendapat motivasi untuk 

menulis teks cerita biografi 

Model TTW 

Tahap: 

1. Think 

2. Talk 

3. Write 

Model TSTS 

Tahap: 

1. Kerja Kelompok 

2. Dua bertamu, Dua 

Tinggal 

3. Kembali ke kelompok 

4. Kerja Kelompok 

5. laporan 
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Pretes 

Persamaan kedua model yaitu adanya proses proses diskusi di dalam kelompok dan 

menuliskan hasil diskusi sebagai laporan 

Model manakah yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks cerita 

biografi pahlawan nasional 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran menulis 

teks cerita biografi dengan 

model  Think Talk  Write 

(TTW)  

Kelas Eksperimen 

Pembelajaran menulis 

teks cerita biografi 

dengan model  Two Stay 

Two Stray (TSTS)  

Postes Postes 

Hasil belajar 

Model TTW efektif 

diterapkan dalam 

pembelajaran menulis 

teks cerita biografi 

Model pembelajaran yang Lebih 

Efektif 

Perlakuan 

Hasil belajar 

Model TSTS efektif 

diterapkan dalam 

pembelajaran menulis 

teks cerita biografi 

Gambar 2.3 Kerangka berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis statistik yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut. 

1) Ho  :    =    

Ha  :         

Ho           : Tidak ada perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi  

                  pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan   

                            dengan model pembelajaran Think Talk Write. Ditolak, jika  

                            nilai sig (2-tailed) ˃ 0,05. 

Ha   : Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Think Talk Write. Diterima, jika nilai 

sig (2-tailed) ˂ 0,05. 

2) Ho  :    =    

Ha  :         

Ho     : Tidak ada perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan 

dengan model pembelajan Two Stay Two Stray. Ditolak, jika nilai 

sig (2-tailed) ˃ 0,05. 

Ha   : Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray. Diterima, jika 

nilai sig (2-tailed) ˂ 0,05. 
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3) Ho  :    =    

Ha  :         

Ho      : Tidak ada perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan 

model pembelajaran Think Talk Write dan kemampuan menulis 

teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik setelah 

diberi perlakuan model pembelajaran Two Stay Two Stray. 

Ditolak, jika nilai sig (2-tailed) ˃ 0,05. 

Ha      : Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks cerita biografi 

pahlawan nasional pada peserta didik setelah diberi perlakuan 

model pembelajaran Think Talk Write dan kemampuan menulis 

teks cerita biografi pahlawan nasional pada peserta didik setelah 

diberi perlakuan model pembelajaran Two Stay Two Stray. 

Diterima, jika nilai sig (2-tailed) ˂ 0,05 

Setelah mengetahui hipotesis statistic dari kerangka berpikir, maka 

hipotesis penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menulis teks cerita biografi menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) memenuhi kriteria keefektifan. 

2. Pembelajaran menulis teks cerita biografi menggunakan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray (TSTS) memenuhi kriteria keefektifan. 

3. Pembelajaran menulis teks cerita biografi akan lebih efektif menggunakann  

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dibandingkan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1) Model Think Talk Write (TTW) efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional. Keefektifan model TTW  

dapat dilihat dari hasil penghitungan uji t skor pretes dan postes yang 

menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

nilai pretes dan postes peserta didik pada model TTW. Selain itu, penilaian 

sikap selama proses pembelajaran TTW berlangsung menunjukkan ada 

perubahan yang positif dari peserta didik. 

2) Model Two Stay Two Stray (TSTS)  efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks cerita biografi pahlawan nasional. Keefektifan model TSTS 

dapat dilihat dari hasil penghitungan uji t skor pretes dan postes yang 

menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

skor pretes dan postes peserta didik pada model TSTS. Selain itu, penilaian 

sikap selama proses pembelajaran TSTS berlangsung menunjukkan ada 

perubahan yang positif dari peserta didik. 

3) Model Think Talk Write (TTW) dan model Two Stay Two Stray (TSTS) telah 

terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks cerita biografi 
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pahlawan nasional, namun salah satu model lebih efektif digunakan. Model 

yang lebih efektif tersebut yaitu  model Think Talk Write (TTW). Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada skor postes kedua model yang 

mencapai 0,043 < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

skor postes kelas eksperimen 1 (model TTW) dengan skor postes kelas 

eksperimen 2 (model TSTS).  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1) Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat menerapkan model Think Talk Write (TTW) sebagai 

salah satu alternatif model yang efektif digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis, khususnya menulis teks cerita biografi. Selain itu, guru 

dapat lebih mengontrol waktu dan mengondisikan peserta didik agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

meningkatkan keterampilan menulis, khususnya pada pembelajaran menulis 

teks cerita biografi.  
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