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SARI 

Dini, Rosadi Lina. 2017. “Keefektifan Pembelajaran Mengkonstruksi Teks 

Negosiasi Menggunakan Model Investigasi Kelompok dan Model Problem 

based learning Berbantuan Media Video Bertema Kewirausahaan pada 

Peserta Didik Kelas X SMK”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 

Pembimbing: Dr. Haryadi, M.Pd. dan Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum. 

 

Kata Kunci: teks negosiasi, investigasi kelompok, problem based learning, 

media video bertema kewirausahaan 

 

 Pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak dapat dipisahkan dengan 

penggunaan model dan media. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. Model pembelajaran bertujuan untuk memberikan variasi 

pembelajaran kepada peserta didik sehingga akan tercipta situasu pembelajaran 

yang menyenangkan. Adapun media digunakan untuk membantu peserta didik 

lebih memahami kompetensi yang diajarkan. Model yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran tergolong banyak. Alternatif model yang bisa digunakan yaitu 

model investigasi kelompok dan model problem based learning. Untuk 

mengetahui keefektifan model tersebut, maka penelitian ini menerapkan kedua 

model ke dalam pembelajaran mengkonstruksi atau menulis teks negosiasi pada 

peserta didik kelas X SMK. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah 

keefektifan model investagasi kelompok berbantuan media video bertema 

kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada peserta 

didik kelas X SMK? (2) bagaimanakah keefektifan model problem based learning 

berbantuan media video bertema kewirausahaan pada pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi pada peserta didik kelas X SMK? dan (3) manakah 

yang lebih efektif antara model investagasi kelompok dan model problem based 

learning pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada peserta didik 

kelas X SMK? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan (1) 

mengukur keefektifan model investagasi kelompok berbantuan media video 

bertema kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada 

peserta didik kelas X SMK, (2) mengukur keefektifan model problem based 

learning berbantuan media video bertema kewirausahaan pada pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi pada peserta didik kelas X SMK, dan (3) 

mendeskripsikan mana yang lebih efektif antara model investagasi kelompok dan 

model problem based learning pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi 

pada peserta didik kelas X SMK. 
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Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Bawang 

menggunakan desain penelitian nonequavalent control group design. Kelas X 

Akuntansi 1 dipilih sebagai kelas eksperimen 1 yaitu kelas yang diberi perlakuan 

menggunakan model investigasi kelompok dengan media video bertema 

kewirausahaan, sedangkan kelas X Akuntansi 2 dipilih sebagai kelas eksperimen 

2 yaitu kelas yang diberi perlakuan menggunakan model problem based learning 

dengan media video bertema kewirausahaan. Terdapat tiga kegiatan utama yang 

dilakukan pada tiap kelas yaitu tes awal (pretest), pemberian perlakuan, dan tes 

akhir (posttest). Pengambilan data dilakukan dengan teknik tes dan nontes. 

Instrumen berupa soal proyek berupa menulis teks negosiasi. 

Di dalam penelitian ini terdapat tiga hasil yaitu (1) hasil uji perbedaan dua 

rata-rata (uji t) skor tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) kelompok investigasi 

kelompok, diperoleh thitung = -100,124 dan ttabel = -1,993 sehingga thitung berada di 

daerah penolakan Ho. Selain itu, sig < 0,05 yaitu 0,00 < 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan penggunaan model investigasi kelompok dan media 

media video bertema kewirausahaan efektif dilakukan pada pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi; (2) hasil uji uji perbedaan dua rata-rata (uji t) skor 

tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) kelompok problem based learning, 

diperoleh thitung = -8,765 dan ttabel = -2,030 sehingga thitung berada di daerah 

penolakan Ho. Selain itu, sig < 0,05 yaitu 0,00 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan penggunaan model problem based learning dan media video 

bertema kewirausahaan efektif dilakukan pada pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi; dan (3) hasil uji t posttest kelompok investigasi kelompok dan 

kelompok problem based learning yaitu sig < 0,05 yaitu 0,036 < 0,05. Karena sig 

lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 

simpulan bahwa ada perbedaan kondisi akhir antara kelompok investigasi 

kelompok dan kelompok problem based learning yaitu kemampuan kelompok 

problem based learning berbantuan media video bertema kewirausahaan lebih 

efektif digunakan pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi dibanding 

kelompok investigasi kelompok berbantuan media video bertema kewirausahaan 

setelah masing-masing keduanya diberikan perlakuan yang berbeda. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan (1) guru bahasa Indonesia 

hendaknya menggunakan model problem based learning berbantuan media video 

bertema kewirausahaan, khususnya pada kompetensi mengkonstruksi teks 

negosiasi, dan (2) peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia hendaknya 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis, khususnya menulis atau dalam hal ini mengkonstruksi teks 

negosiasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencapai keterampilan berbahasa 

tertentu. Ada empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta 

didik yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling 

berkaitan satu sama lain. Di dalam tiap-tiap keterampilan tersebut terdapat tingkat 

kesulitan yang berbeda. Adapun keterampilan berbahasa yang paling kompleks 

yaitu keterampilan menulis. Hal ini disebabkan karena keterampilan menulis 

merupakan penggabungan dari keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca 

kemudian diakhiri dengan keterampilan menulis. 

Pembelajaran menulis merupakan suatu pembelajaran yang dipandang 

sulit namun tidak jarang peserta didik meremehkan terhadap keterampilan 

tersebut sehingga kemampuan peserta didik dalam menulis masih kurang. 

Suparno dan Yunus (2008:1.4) telah melakukan survei terhadap responden yaitu 

guru. Responden tersebut menyatakan bahwa aspek pelajaran bahasa yang paling 

tidak disukai peserta didik yaitu menulis. Hal tersebut disebabkan oleh 

keterampilan menulis dianggap sebagai kegiatan yang kompleks dan peserta didik 

dituntut untuk dapat mengorganisasikan tulisan secara sistematis, logis, sekaligus 

kreatif. Selain itu, peserta didik tidak tahu tujuan menulis, merasa tidak berbakat 
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dalam menulis, dan merasa tidak tahu cara menulis. Padahal, saat ini  kemampuan 

menulis perlu ditingkatkan karena akan merangsang berpikir kritis peserta didik. 

Hal tersebut seperti pendapat Emmit & Pollock (dalam Alwasilah 1998:48) yang 

menyebutkan bahwa menulis sangat penting bagi perkembangan cara berpikir dan 

berkonsep. Keterampilan menulis dapat mengembangkan cara berpikir seseorang 

karena melalui kegiatan menulis seseorang menemukan masalahnya sendiri dan 

dipaksa berusaha berpikir dan menyelesaikannya dengan mengumpulkan 

informasi terkait masalah yang ditemuinya, sehingga cara berpikir seseorang akan 

terasah. Selain itu, banyak manfaat yang dapat diambil dari menulis yaitu: (1) 

meningkatkan kecerdasan, (2) mengembangkan kreativitas, (3) menumbuhkan 

keberanian, serta (4) mendorong kemamuan mengumpulkan informasi.  

Salah satu kemampuan yang harus dikuasai peserta didik yaitu menulis 

yang dalam istilah lain memproduksi atau mengkonstruksi teks. Istilah 

mengkonstruksi digunakan pada kurikulum 2013 revisi 2016 atau disebut 

Kurikulum Nasional (Kurnas). Berdasarkan Permendikbud Tahun 2016 Nomor 21 

tentang Standar Isi, kemampuan mengkonstruksi teks negosiasi yang tercantum 

pada Kompetensi Dasar (KD) 4.11 yang berbunyi “Mengkonstruksikan teks 

negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, dan 

persetujuan) dan kebahasaan”. Teks tersebut diajarkan pada kelas X SMA/SMK. 

Kemampuan mengkonstruksi teks negosiasi sama dengan memproduksi teks 

negosiasi pada kurikulum 2013. Namun, terdapat pembeda di antara kedua 

kompetensi keterampilan tersebut. Di dalam Kurikulum Nasional, kompetensi 

mengkonstruksi teks negosiasi dibedakan menjadi dua yaitu menulis teks 
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negosiasi lisan berbentuk dialog dan menulis teks negosiasi tulis berbentuk narasi 

berupa surat penawaran. Hal tersebut berbeda dengan kompetensi yang terdapat 

dalam kurikulum 2013 yaitu hanya memproduksi atau menulis teks negosiasi 

berbentuk dialog kemudian dipraktikkan di depan kelas. 

Penelitian mengenai menulis teks negosiasi memang sudah banyak 

dilakukan. Hal yang mendasari peneliti mengkaji tentang menulis teks negosiasi 

yaitu karena teks negosiasi adalah teks yang membutuhkan banyak pemikiran 

yang luas dari peserta didik sehingga perlu pengembangan khusus untuk 

menindaklanjuti agar hasil yang diperoleh menjadi baik. Selain itu, teks negosiasi 

adalah teks yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

negosiasi dilakukan pada semua lini kehidupan sehingga peserta didik harus 

menguasai dengan baik terlebih untuk peserta didik yang mengambil sekolah 

menengah kejuruan yang akan berhadapan dengan dunia kerja secara langsung. 

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kemampuan peserta didik dalam 

mengkonstruksi teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Namun, batasan 

penelitian ini hanya sampai pada tahap menulis saja, tidak sampai pada tahap 

melisankan. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk 

mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan 

kepentingan (Kemendikbud 2015:149). Pihak-pihak tersebut berusaha 

menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu 

pihak. Mengkonstruksi berasal dari kata konstruksi yang berarti susunan dan 

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Oleh sebab itu, mengkonstruksi 

berarti suatu kegiatan yang menghasilkan suatu karangan yang padu. Jadi, 
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mengkonstruksi teks negosiasi sama artinya dengan menulis atau memproduksi 

suatu wacana atau karangan yang utuh dan padu dalam hal ini menghasilkan teks 

negosiasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pinangsari pada tahun 2015 menyebutkan 

bahwa kemampuan menulis teks negosiasi tergolong memiliki nilai yang rendah 

sehingga menjadi salah satu teks yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas pada kompetensi menulis teks negosiasi 

yaitu 56 dengan batas ketuntasan yaitu 75. Berdasarkan nilai tersebut, terdapat 

permasalahan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi. Permasalahan 

tersebut terlihat dari hasil teks negosiasi yang diproduksi peserta didik. Rata-rata 

peserta didik masih belum paham cara berbahasa yang baik pada saat 

bernegosiasi. Selain itu, kaidah kebahasaan serta penggunaan ejaan yang benar 

masih sangat rendah. Hal lain yang menjadi akar permasalahan juga berasal dari 

guru dan peserta didik. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai 

salah satu unsur pendidik yaitu melaksanakan tugas profesionalnya. Berkaitan 

dengan itu, Wiranataputra et. al. (2008:1) tugas profesional seorang guru adalah 

memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan 

proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak peserta didik serta memahami tentang bagaimana peserta didik belajar. Hal 

itu bisa terlaksana apabila guru menggunakan strategi dan penggunaan model 

yang benar.  

Tugas guru yang lain yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

hasil belajar peserta didik lebih maksimal. Hal ini diperjelas oleh Sudjana 
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(2014:160) yang menyatakan bahwa upaya memberikan motivasi berupa 

perhatian dan dorongan kepada peserta didik dilakukan sebelum mengajar dimulai 

atau pada saat kondisi belajar peserta didik mengalami kemunduran. Hal itu 

dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kebosanan. Selain dari guru, 

permasalahan dalam pembelajaran juga berasal dari peserta didik. Ada beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik ada dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Peristiwa yang sering terjadi yaitu disebabkan oleh 

faktor ekstern berupa kesalahan dalam penggunaan metode mengajar. Kesalahan 

tersebut berupa penggunaan metode ceramah sehingga peserta didik mengantuk, 

bosan, dan pasif. Selain itu, sering terjadi perubahan kurikulum juga menjadi 

salah satu penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan munculnya faktor 

intern yaitu berupa minat belajar yang muncul dari dalam diri peserta didik 

menjadi rendah. 

Berdasarkan permasalahan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi, maka yang perlu diperhatikan adalah penerapan 

model yang digunakan. Model yang tepat akan memberikan dampak pembelajaran 

yang dapat mengajak peserta didik untuk aktif dan kreatif, sehingga terciptalah 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu, diperlukan 

model pembelajaran yang dapat memenuhi ketercapaian tersebut. Model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis teks negosiasi 

dan dapat memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yaitu model 

investagasi kelompok dan model problem based learning. Selain itu, penggunaan 
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media juga dapat menunjang proses pembelajaran .Media yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu media video, khususnya video bertema kewirasusahaan. 

Model investigasi kelompok termasuk dalam golongan model 

pembelajaraan cooperative learning yang sangat kompleks. Model investigasi 

kelompok merupakan model pembelajaran penemuan yang dilakukan secara 

berkelompok, peserta didik secara berkelompok mengalami dan melakukan 

percobaan atau penyelidikan dengan aktif yang memungkinkan menemukan 

prinsip. Karakteristik model pembelajaran investigasi kelompok yaitu 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri 

materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia misalnya buku atau internet. Para peserta didik dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok, keterlibatan peserta didik secara aktif dimulai tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. Peran guru dalam investigasi kelompok adalah sebagai 

pembimbing, konsultan, dam pemberi kritik yang membangun. Kelebihan dari 

model investigasi kelompok yaitu: (1) peserta didik dapat bekerja secara bebas, 

memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif, (2) meningkatkan belajar 

bekerja sama, serta (3) peserta didik terlatih mempertanggungjawabkan jawaban 

yang diberikan dan selalu merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya.  

Model kedua yaitu model pembelajaran problem based learning atau 

pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang  peserta didik untuk 

belajar. Menurut Suyatno (2009:58) model problem based learning atau 
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pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal 

pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, peserta didik 

dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki sebelumnya untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman 

baru. Model ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, 

kolaboratif, berpusat pada peserta didik, yang mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk 

menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karier. Model pembelajaran ini dapat 

pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antarpeserta didik. Peserta didik 

menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalah 

di bawah bimbingan guru. Melalui model ini, perbedaan pendapat yang terdapat 

dalam kegiatan pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi dapat dipecahkan 

secara mandiri, sehingga semua peserta didik terlibat dan aktif dalam 

memecahkan permasalahan dan memunculkan keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat. Ada tiga kelebihan dari model problem based learning yaitu (1) peserta 

didik dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya bernar-benar 

diserap dengan baik, (2) peserta didik dilatih untuk dapat bekerja sama dengan 

peserta didik lain, dan (3) peserta didik dapat memperoleh pemecahan masalah 

dari berbagai sumber. 

Berdasarkan karakteristik kedua model tersebut, ada kecocokan jika kedua 

model tersebut diterapkan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi. 

Hal ini dapat dilihat saat menulis teks negosiasi peserta didik dapat berkelompok 

dan memecahkan permasalahan yang ada dengan penyelidikan dan diskusi 
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sehingga menghasilkan teks negosiasi yang baik dan padu. Selain menggunakan 

model investigasi kelompok dan model problem based learning, penelitian ini 

tidak lepas dari bantuan media yang digunakan. Penggunaan media bertujuan 

untuk melengkapi penerapan model ketika pembelajaran berlangsung. Penelitian 

ini menggunakan media video bertema kewirausahaan. Hal yang medasari peneliti 

menggunakan media video yaitu media video merupakan media yang 

menggabungkan antara audio dan visual. Media video ini diharapkan lebih 

memudahkan peserta didik dalam memahami cara bernegosiasi yang baik 

sehingga mencapai kesepekatan di antara kedua pihak. Media video yang 

digunakan yaitu video bertema kewirausahaan. Peserta didik SMK adalah peserta 

didik yang menitikberatkan dalam bidang kewirausaahan. Penggunaan media 

video bertema kewirausahaan bertujuan untuk lebih memberikan wawasan 

mengenai negosiasi yang terjadi di dunia usaha. Media ini diharapkan membantu 

peserta didik untuk memberikan gambaran mengenai cara bernegosiasi yang baik 

khususnya di dalam bidang usaha sehingga peserta didik mampu membuat teks 

negosiasi yang benar. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berusaha untuk mengatasi masalah 

dengan melakukan penelitian berjudul: keefektifan pembelajaran mengkonstruksi 

teks negosiasi menggunakan model investigasi kelompok  dan model problem 

based learning berbantuan media video bertema kewirausahaan pada peserta didik 

kelas X SMK. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat berbagai faktor yang 

menyebabkan kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi teks negosiasi 

belum maksimal. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. 

 

1.2.1 Permasalahan dari Segi Peserta didik 

Keterampilan mengkonstruksi teks negosiasi merupakan kegiatan 

yang kompleks. Peserta didik dituntut untuk mengaitkan dengan pengalaman yang 

pernah dialami pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran kurang memiliki motivasi dan minat belajar yang 

disebabkan oleh lingkungan pembelajaran baru yaitu mencakup cara pembelajaran 

tergolong mandiri. Satu hal yang menjadi akar permasalahan yaitu proses 

pembelajaran yang diperoleh peserta didik tidak variatif karena guru tidak 

memberikan pembelajaran dengan model konvensional. Ada satu hal lain yang 

mendasar yaitu peserta didik belum paham mengenai kaidah kebahasanaan serta 

penggunaan ejaan dalam mengkonstruksi teks negosiasi.  

 

1.2.2 Permasalahan dari Segi Guru 

Proses pembelajaran akan berjalan baik dan efektif serta akan 

menghasilkan hasil yang maksimal ketika seorang guru menggunakan model yang 

tepat. Namun, kenyataan yang dihadapi guru masih menggunakan metode yang 

kurang variatif dalam peroses pembelajaran yaitu dengan ceramah. Selain itu, 



10 

 

 

guru tidak menggunakan media yang sesuai sehingga pembelajaran kurang 

maksimal. 

 

1.2.3 Pemilihan Model Pembelajaran 

Pemilihan model pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas 

membuat peserta didik merasa bosan dan tidak antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, model yang diterapkan dalam pembelajaran teks 

negosiasi kurang sesuai karena tidak dihubungkan dengan pengalaman yang 

dimiliki oleh peserta didik. Model yang sesuai materi dapat memudahkan peserta 

didik mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah teks negosiasi yang baik 

dan padu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, batasan masalah pada penelitian 

ini yaitu penerapan model investagasi kelompok dan model problem based 

learning berbantuan media video bertema kewirausahaan dalam pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi pada peserta didik X SMK. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan keefektifan antara penggunaan model investagasi 

kelompok dan model problem based learning berbantuan media video bertema 

kewirausahaan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi. Oleh karena 

itu, kedua model tersebut akan diketahui keefektifannya dalam pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi. Keefektifan tersebut dilihat dari proses dan hasil 

belajar. Dari segi proses pembelajaran, dapat dilihat dari terlaksananya unsur-
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unsur model dalam pembelajaran, sedangkan dari hasil belajar dapat dilihat dari 

ketercapaian berupa keefektifan yaitu peningkatan nilai yang diperoleh setelah 

diberi perlakuam melalui model dan media yang digunakan.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah keefektifan model investagasi kelompok berbantuan media 

video bertema kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi pada peserta didik kelas X SMK? 

2. Bagaimanakah keefektifan model problem based learning berbantuan media 

video bertema kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi pada peserta didik kelas X SMK? 

3. Manakah yang lebih efektif antara model investagasi kelompok dan model 

problem based learning pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi 

pada peserta didik kelas X SMK? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu 

sebagai berikut. 

1. Mengukur keefektifan model investagasi kelompok berbantuan media video 

bertema kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada 

peserta didik kelas X SMK. 
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2. Mengukur keefektifan model problem based learning berbantuan media video 

bertema kewirausahaan pada pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada 

peserta didik kelas X SMK. 

3. Mendeskripsikan mana yang lebih efektif antara model investagasi kelompok 

dan model problem based learning pada pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi pada peserta didik kelas X SMK. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoretis pada penelitian ini yaitu hasil penelitian tentang 

perbandingan keefektifan model investigasi kelompok dan model problem based 

learning berbantuan media video bertema kewirausahaan dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dan alternatif pilihan dalam proses belajar mengajar oleh guru 

Bahasa Indonesia kelas X SMK mengenai penggunaan model pembelajaran. 

Sementara itu, manfaat praktis pada penelitian ini yaitu dapat 

mengembangkan kemampuan guru dalam menghadapi permasalahan di kelas 

terutama permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi. Penelitian ini juga memotivasi peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan dalam mengkonstruksi teks negosiasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penggunaan model pembelajaran merupakan hal yang menarik dan sering 

digunakan sebagai bahan penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mengkaji penggunaan model pembelajaran invsetigasi kelompok dan model 

pembelajaran problem based learning dalam suatu pembelajaran yang dilakukan 

di sekolah. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji kemampuan 

menulis teks negosiasi dan penggunaan media video dalam proses pembelajaran. 

Penelitian-penelitian tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Beberapa 

penelitian tersebut dilakukan oleh yaitu Xin dan Rieth (2001), Akcay dan Doymus 

(2012), Setiawardani (2013), Prasetyani (2013), Wulandari (2013), Eviyana, et.al 

(2014), Dewi (2015), Pitoyo (2015), Somodana, et. al (2015), Andriani (2016), 

dan Pohan (2016). 

Xin dan Rieth (2001) melakukan penelitian berjudul “Video-Assited 

Vocabulary Instruction for Elementary School Students with Learning 

Disabilities”. Tujuan penelitian ini menyelidiki efek penggunaan teknologi video 

berupa instruksi sebagai alat untuk mengetahui penambahan kosakata dan 

membaca pemahaman pada peserta didik kelas 4, 5, dan 6 SD dengan 

ketidakmampuan dalam belajar. Metode yang digunakan pretest posttest control 

group design yaitu dengan mengetahui perbedaan antara kelompok yang 

menggunakan video dengan kelompok yang tidak menggunakan video instruksi. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang menggunakan video 

lebih baik dibanding peserta didik yang tidak menggunakan video instruksi. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Xin dan Rieth dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan media video untuk mengetahui keefektifan dalam 

pembelajaran. Video yang digunakan oleh Xin dan Rieth dalam penelitian ini 

yaitu berupa video instruksi, sedangkan video yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah video yang menayangkan proses negosiasi. Perbedaan lain yaitu 

terletak pada materi yang diajarkan, Xin menggunakan video tersebut pada 

kompetensi meningkatkan kosakata dan membaca pemahaman, sedangkan 

penelitian ini menggunakan video untuk kompetensi mengkonstruksi teks 

negosiasi. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode eksperimen, 

namun desain yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan 

nonequivalent control group design. 

Ackay dan Doymus (2012) melakukan penelitian berjudul “The Effects of 

Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied Teaching 

Force and Motion Subjects on Students’ Academic Achievements”. Tujuan 

penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh model investigasi kelompok 

dan pembelajaran kooperatif pada prestasi akademik mahapeserta didik semester 

pertama pada materi gaya dan gerak yang diajarkan dalam kuliah fisika umum. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi experimental design. 

Penerapannya yaitu dilakukan di kelas dan sekolah yang berbeda. Sampel diambil 

tidak secara acak. Dalam penelitian terdapat tiga grup yang berbeda yaitu Group 

Investigation Group (GIG), Learning Together Group (LTG), dan Control Group 
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(CG). Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai pretes tidak ada perbedaan 

antara GIG, LTG, dan CG yaitu [F(2,93)=0.258; p>.05]. Nilai postes pada 

penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara GIG, LTG, 

dan CG yaitu [F(2-93)=5.418; p>.05]. Hasil akhir penghitungan menunjukkan 

tidak ada perbedaan antara GIG dan LTG,tetapi terlihat perbedaan antara LTG 

dan CG yaitu (XGIG = 55.97; XLTG = 59.39; XCG = 50.47).  

Relevansi penelitian Ackay dan Doymus dengan penelitian ini yaitu sama-

sama penelitian yang mengkaji penerapan model investigasi kelompok dan sama-

sama menggunakan penelitian dengan desain eksperimen. Perbedaan penelitian 

Ackay dan Doymus dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam pembelajaran 

sains khususnya pembelajaran fisika sedangkan penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan mengkonstruksi teks negosiasi. Selain itu, penelitian 

Ackay dan Doymus meneliti mahapeserta didik, sedangkan penelitian ini meneliti 

pada peserta didik kelas X SMK. 

Setiawardani (2013) melakukan penelitian berjudul “Penggunaan Media 

Audio-Visual Video pada Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara melalui penerapan media audio-visual. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media audio-visual dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada peserta didik kelas V SDN Barunagri dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara peserta didik. 
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Relevansi penelitian Setiawaardani dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji penggunaan media audio-visual berbentuk video dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaannya yaitu Setiawardani menggunakan 

media tersebut untuk menguji keterampilan berbicara, sedangkan penelitian ini 

menguji ketarampilan menulis khususnya menulis teks negosiasi. Selain itu, 

metode yang dilakukan oleh Setiawardani menggunakan penelitian tindakan kelas 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode eksperimen. 

Prasetyani (2013) dalam skripsinya berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks negosiasi melalui Model Investigasi Kelompok Berbantuan Media 

Kliping pada Peserta Didik Kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten 

Batang”, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan peserta didik dalam kemampuan menulis teks negosiasi melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping. Metode yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan pada keterampilan menulis teks negosiasi peserta didik 

kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang. Persentase ketuntasan 

peserta didik dalam menulis teks negosiasi pada siklus I mencapai 27,03%. Hal ini 

masih kurang dari batas ketuntasan yang ditentukan. Pada siklus II persentase 

ketuntasan mencapai 89,19% dan sudah memenuhi batas ketuntasan yang 

ditentukan. Selain itu, perilaku dan minat peserta didik pun meningkat menjadi 

lebih baik. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Prasetyani dengan penelitian ini 

yaitu penggunaan model investigasi kelompok dalam pembelajaran menulis. 
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Perbedaannya yaitu Prasetyani menggunakan model investigasi kelompok untuk 

peningkatan kemampuan menulis berita sedangkan penelitian ini digunakan untuk 

meneliti keefektifan menulis teks negosiasi. Selain itu, perbedaan yang menonjol 

yaitu penelitian Prasetyani menggunakan desain PTK, sedangkan penelitian ini 

menggunakan desain eksperimen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Prasetyani yang menggunakan media kliping, penelitian ini berbantuan media 

video dalam melaksanakan penelitian. 

Wulandari (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Problem based 

learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Motivasi Belajar PLC di SMK”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pemrograman sistem kendali PLC antara peserta didik 

yang diajar dengan metode PBL dengan peserta didik yang diajar dengan metode 

demonstrasi, (2) pengaruh interaksi antara metode PBL dan metode demonstrasi 

dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik, (3) perbedaan hasil 

belajar peserta didik antara peserta didik yang diajar dengan metode PBL dengan 

yang diajar dengan metode demonstrasi ditinjau dari motivasi belajar. Penelitian 

ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain faktorial yang 

dilakukan dengan memberikan perlakuan metode pembelajaran. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji-t dan ANAVA dengan program SPSS 16. 

Hasil penelitian secara signifikan terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta 

didik yang diajar dengan metode pembelajaran PBL dengan peserta didik yang 

diajar dengan metode pembelajaran demonstrasi ditinjau dari peserta didik yang 

memiliki motivasi rendah. Hasil belajar peserta didik yang diajar dengan metode 
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PBL lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang diajar 

dengan metode pembelajaran demonstrasi ditinjau dari peserta didik yang 

memiliki motivasi rendah (X A1(1)B2= 80,00 > X A2B2= 69,28; X A1(2)B2= 

80,00 > X A2B2= 69,28). Hasil belajar peserta didik pada nilai praktik yang diajar 

dengan metode PBL juga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar peserta 

didik yang diajar dengan metode pembelajaran demonstrasi ditinjau dari peserta 

didik yang memiliki motivasi rendah (X A1(1)B2= 83,75 > X A2B2= 70,75; X 

A1(2)B2= 84,33 > X A2B2= 70,75). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa: 

(1) terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajar dengan 

metode PBL dengan yang diajar dengan metode demonstrasi, (2) tidak terdapat 

pengaruh interaksi antara metode PBL dan demonstrasi dengan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar, (3) terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik 

yang diajar dengan metode PBL dengan yang diajar dengan metode demonstrasi 

ditinjau dari motivasi tinggi dan rendah. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dengan penelitian ini 

yaitu penggunaan model problem based learning yang digunakan dalam suatu 

kompetensi pembelajaran. Perbedaannya yaitu Wulandari menggunakan model 

problem based learning untuk mengetahui pengaruh penggunaan model yang 

diterapkan dalam kompetensi pemograman sedangkan penelitian ini digunakan 

untuk meneliti keefektifan menulis teks negosiasi. Sementara itu, penelitian yang 

dilakukan Wulandari dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode 

penelitian eksperimen.  
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Eviyana (2014) melakukan penelitian berjudul “Pembelajaran Menulis 

Teks Negosiasi Peserta didik Kelas X SMA N 1 Pringsewu”. Tujuan penelitian ini 

yaitu mendeskripsikan pembelajaran menulis teks negosiasi khususnya peserta 

didik SMA kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2013/2014. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini yaitu perencanaan pembelajaran yang dibuat kurang guru 

secara keseluruahn telah dirancang berdasarkan komponen yang dituntut ada 

dalam kurikulum 2013. Hasil pelaksanaan pembelajaran juga menunjukkan bahwa 

pembelajaran telah diarahkan pada pengaplikasian kurikulum 2013, yakni 

menerapkan pendekatan scientific. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis teks negosiasi pada peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 

Pringsewu tahun pelajaran 2013/2014 telah dilaksanakan oleh guru dan peserta 

didik dengan baik. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Eviyana dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama penelitian yang mengkaji pembelajaran teks negosiasi. Adapun 

perbedaannya yaitu penggunaan metode penelitian, Eviyana menggunakan 

metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen. Penelitian yang dilakukan Eviyana membahas mengenai bagaimana 

guru menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran teks negosiasi, sedangkan 

dalam penelitian ini menguji keefektifan dua model pada pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi.  

Dewi (2015) melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan Model 

Pembelajaran Problem based learning dalam Pembelajaran Menulis Teks Laporan 
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Hasil Observasi Kelas X IIS. 1 SMAN 1 Mendoyo”. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan (1) penerapan metode pembelajaran problem based learning 

dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi kelas X IIS. SMAN 1 

Mendoyo dan (2) respons peserta didik kelas X IIS.1 SMAN 1 Mendoyo terhadap 

penerapan metode pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran 

menulis teks laporan hasil observasi. Metode penelitian ini menggunakan 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan metode problem 

based learning pada peserta didik kelas X. IIS 1 SMAN 1 Mendoyo tergolong 

baik dan berhasil dilihat dari pemenuhan kriteria keterlaksanaan langkah 

pembelajaran dan skor yang dihasilkan peserta didik. (2) Respon peserta didik 

terhadap penerapan metode problem based learning dikatakan positif. Hal ini 

disebabkan oleh adanya situasi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar 

optimal, pembelajaran dibangun dengan suasana dialogis dan proses tanya jawab 

terus menerus, pembelajaran dialog interaktif, metode pembelajaran tidak 

monoton serta pemilihan materi yang otentik.  

Relevansi penelitian Dewi dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji model pembelajaran problem based learning dalam pemebelajaran 

menulis. Namun, Dewi meneliti untuk kemampuan menulis teks laporan hasil 

observasi dan penelitian ini meneliti kemampuan menulis teks negosiasi. Dewi 

menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen dengan desain nonequivalent control group design dalam 

menguji data. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keefektifan model 

problem based learning dengan model investigasi kelompok, sedangkan 
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penelitian yang dilakukan dewi mendeskripsikan proses penerapan serta respon 

peserta didik selama menggunakan model problem based learning. 

Pitoyo (2014) melakukan penelitian berjudul “The Effect of Group 

Investigaton Learning Model, Accelered Learning Team and Role Playing on 

Elementary School Students’ Writing Skills Viewed from Cognitive Style”.  Tujuan 

dari penelitian ini adalah (1) menemukan perbedaan keterampilan menulis 

kelompok peserta didik yang mengikuti meodel pembelajaran investigasi 

kelompok, percepatan pembelajaran tim, dan bermain peran, (2) menemukan 

perbedaan keterampilan menulis kelompok peserta didik yang memiliki gaya 

kognitif dependence dan field independence, dan (3) menemukan interaksi 

penggunaan tiga jenis model pembelajaran kooperatif dan gaya kognitif dalam 

mempengaruhi keterampilan menulis. Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental dengan disain faktorial 3x2. Manipulasi dilakukan pada variabel 

model pembelajaran. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan khusus, masing-

masing model pembelajaran kooperatif jenis Investigasi Kelompok, Percepatan 

Pembelajaran Tim, dan Bermain Peran. Kelompok eksprimen dibedakan atas 

peserta didik yang memiliki gaya kognitif field dependence dan field independene. 

Populasi adalah peserta didik kelas V sekolah dasar di Kabupaten Kediri tahun 

pelajaran 2012/2013, sedangkan sampel adalah peserta didik kelas V pada 12 SD 

di tiga Kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu empat SD di Kecamatan Kandat, 

empat SD di Kecamatan Ngadiluwih, empat SD di Kecamatan Badas, yang 

seluruhnya berjumlah 368 peserta didik yang diambil dengan teknik multi stage 

area random sampling. Data keterampilan menulis dikumpulkan dengan tes 
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keterampilan menulis, jenis gaya kognitif ditentukan dengan tes gaya kognitif. 

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan dianalisis dengan 

teknik analisis variansi dua jalan. Hasil penelitian ini adalah keterampilan menulis 

kelompok peserta didik yang mengikuti model pembelajaran kooperatif jenis 

Investigasi Kelompok lebih baik dari pada kelompok peserta didik yang belajar 

dengan jenisn Percepatan Pembelajaran Tim ataupun Bermain Peran, sedangkan 

keterampilan menulis kelompok peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif jenis Percepatan Pembelajaran Tim dan Bermain Peran 

sama baiknya. 

Relevansi penelitian Pitoyo dengan penelitian ini yaitu penelitian 

keduanya sama-sama mengkaji model investigasi kelompok dalam pembelajaran 

menulis. Namun, Pitoyo membandingkan model investigasi kelompok dengan dua 

model yaitu model percepatan pembelajaran tim dan model bermain peran. 

Sedangkan penelitian ini hanya membandingkan dengan satu model lain yaitu 

model problem based learning. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan 

metode eksperimen. Hal yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan 

Pitoyo menggunakan desain faktorial 3x2 manipulasi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan nonequivalent control group design. Berbeda dengan Pitoyo, 

penelitian ini mengkaji keterampilan menulis teks negosiasi sedangkan Pitoyo 

melakukan penelitian ini untuk mengkaji keterampilan menulis peserta didik 

secara umum tanpa dibatasi jenis teks. Jenjang yang diteliti juga berbeda yaitu 

Pitoyo meneliti peserta didik sekolah dasar sedangkan pada penelitian ini di SMK. 
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Somodana, et. al. (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Leaning) dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Anekdot”. Tujuan penelitian ini yaitu (1) 

mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran berbasis masalah dalam 

pembelajaran menulis teks anekdot peserta didik kelas X SMA Negeri 3 

Singaraja, (2) mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot peserta didik kelas X SMA Negeri 3 

Singaraja, dan (3) mendeskripsikan hambatan yang ditemui guru dalam 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran menulis 

teks anekdot peserta didik kelas X SMA Negeri 3 Singaraja. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, observasi, dan metode wawancara. Data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) perencanaan 

model pembelajaran berbasis masalah yang dibuat guru berupa RPP telah sesuai 

dengan komponen kurikulum 2013, (2) penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah yang dilakukan guru telah sesuai dengan sintaks model pembelajaran 

berbasis masalah, dan (3) hambatan yang dihadapi atau ditemui guru dalam 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran menulis 

teks anekdot adalah dari aspek guru dan peserta didik. 

Relevansi penelitian Somodana, dkk. dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) dalam pembelajaran menulis. Perbedaanya yaitu terletak pada teks yang 

diteliti, Somodana, dkk. meneliti teks anekdot sedangkan pada penelitian ini 



24 

 

 

meneliti teks negosiasi. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh 

Somodana, dkk yaitu metode deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen. 

Andriani (2016) melakukan dalam skripsinya melakukan penelitian 

berjudul “Penerapam Model Think Pair Share Terhadap Pembelajaran Menulis 

Teks Negosiasi Peserta didik Kelas X Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Bintan”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh 

penerapan model pembelajaran think pair share terhadap pembelajaran menulis 

teks negosiasi dilihat dari hasil tes peserta didik kelas X jurusan akuntasni 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bintan. Penelitian ini menggunakan 

metode quasi experimental design.  Populasi penelitian ini menggunakan dua 

kelas yaitu akuntansi 1 dan2 dengan jumlah peserta didik sebanyak 69 orang. 

Hasil penelitian tersebut terlihat dari hasil nilai rata-rata pretest kelas eksperimen 

58.5 (20%) dan kelas kontrol 55.24 (19%). Sedangkan nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen 71.29 (24%) dan kelas kontrol 67.02 (23%). Selain dilihat dari 

perbedaan nilai rata-rata dapat pulla dilihat dari uji-t dengan menggunakan hasil 

posstest kelas eksperimen dan kelas kontrol. hasil thitung adalah 1.5 dan hasil 

untuk ttabel adalah 1.6 dengan taraf signifikasinya 0.05. Berdasarkan rumusan uji 

hipotesis apabila ttabel ≤ thitung ≤ ttabelmaka ha diterima. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis tersebut, ada pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran menulis teks 

negosiasi menggunakan model pembelajaran think pair share. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Andriani dengan penelitian ini 

yaitu penelitian yang membahas pembelajaran menulis teks negosiasi yang diuji 



25 

 

 

dengan metode eksperimen. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut  yaitu 

penelitian yang dilakukan hanya menggunakan satu model yaitu think pair share. 

Sedangkan, penelitian ini menguji keefektifan pada dua model yaitu model 

investigasi kelompok dan model problem based learning serta berbantuan media 

video. Selain itu, Andriani menggunakan desain quasi experimental design 

sedangkan penelitian ini menggunakan nonequivelnt control group design. 

Pohan (2016) melakukan penelitian berjudul “Keefektifan Media Audio 

Visual dalam Pembelajaran Menulis Paragraf Eksposisi pada Peserta didik Kelas 

X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015”. Tujuan penelitian 

ini yaitu menguji keefektifan penggunaan media audio visual “video” 

dibandingkan dengan penggunaan media visual “gambar” terhadap kemampuan 

menulis paragraf eksposisi pada peserta didik kelas X SMA Negeri 4 bandar 

Lampung. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penyampelan 

dilakukan dengan cluster random sampling, serta analisis daa dilakukan 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T-Test terhadap data-data 

pretest dan postest kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Hasil dari 

penelitian ini yaitu penggunaan media video lebih efektif daripada media gambar 

pada pembelajaran menulis paragraf eksposisi teruji dan diyakini kebenarannya 

dalam taraf kepercayaan 95% (a=0,05). 

Relevansi penelitian yang dilakukan Pohan dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji media video dalam pembelajaran menulis serta metode 

dalam kedua penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Perbedaanya, 

penelitian Pohan membandingkan dua media, sedangkan penelitian ini 
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membandingkan dua model yaitu model investigasi kelompok dan model problem 

based learning, serta teks yang diteliti berbeda yaitu teks eksposisi dan teks 

negosiasi. Selain itu, pengambilan sampel pada penelitian yang dilakukan Pohan 

yaitu cluster random sampling, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. 

Berdasarkan uraian kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa 

penelitian tentang penerapan model investigasi kelompok dan model problem 

based learning pada pembelajaran menulis sudah banyak dilakukan. Penelitian ini 

berupa penelitian eksperimen untuk mengetahui perbandingan keefektifan 

penggunaan model investigasi kelompok dan model problem based learning 

dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi dengan berbantuan media 

video pada peserta didik kelas X SMK. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak 

pada penerapan model investigasi kelompok dan model problem based learning 

yang digunakan untuk membandingkan keefektifan pada pembelajaran 

mengkonstruksi atau menulis teks negosiasi yang menurut peneliti belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teori yang mendasari penelitian ini yaitu (1) keterampilan 

mengkonstruksi teks negosiasi, (2) hakikat teks negosiasi, (3) model pembelajaran 

investigasi kelompok, (4) model pembelajaran problem based learning, (5) media 

video bertema kewirausahaan, (6) perbedaan model pembelajaran investigasi 

kelompok dan model pembelajaran problem based learning, (7) penerapan 
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pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media video, dan (8) penerapan pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi melalui model investigasi kelompok berbantuan media video. 

 

2.2.1 Keterampilan Mengkonstruksi Teks Negosiasi 

 Keterampilan mengkonstruksi teks negosiasi yaitu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan berupa teks negosiasi. 

Berikut akan dibahas beberapa mendasar yang menjadi konsep dalam 

mengkonstruksi teks negosiasi. 

 

2.2.1.1 Pengertian Mengkonstruksi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi berarti susunan 

dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Mengkonstruksi 

merupakan menyusun kata atau kalimat sehingga menjadi sebuah teks. Dalam hal 

ini mengkonstruksi sama dengan definisi menulis.  

 Suparno dan Yunus (2008:3), menulis yaitu suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya. Pesan tersebut merupakan isi yang terkandung dalam tulisan. 

Sementara itu, tulisan dapat diartikan sebagai lambang bahasa yang dapat dilihat 

dan disepakati pemakainya. Dengan demikian, komunikasi tulis paling tidak 

melibatkan empat unsur yaitu (1) penulis sebagai penyampai pesan, (2) pesan atau 

isi tulisan, (3) media berupa tulisan, dan (4) pembaca sebagai penerima pesan.  
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 Hal ini sejalan dengan pemikiran Tarigan (2008:3) mendefinisikan 

menulis sebagai suatu kegiatan produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis dipergunakan untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi pembaca melalui pikiran atau gagasan dalam 

bentuk sandi-sandi tulis. Sandi-sandi tulis tersebut diterjemahkan oleh pembaca 

sehingga pembaca memahami pikiran atau gagasan yang disampaikan pengarang. 

Selain itu, keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan 

dengan latihan yang cukup dan teratur. Menulis sebagai proses penyampaian 

pikiran, angan-angan, dan perasaan dalam bentuk lambang, tanda, atau tulisan 

yang bermakna. Kegiatan menulis dapat berupa kegiatan merangkai, menyusun, 

dan melukiskan suatu lambang berupa huruf yang membentuk kata, kata 

membentuk kalimat, kalimat membentu paragraf, paragraf membentu wacana atau 

karangan yang utuh dan bermakna. 

 Lado (dalam Tarigan 2008:22) menyimpulkan bahwa menulis bukan 

hanya kegiatan menyalin/mengkopi huruf ataupun menset suatu naskah dalam 

huruf-huruf tertentu. Penulis harus memahami bahasa tersebut beserta 

representasinya. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, mengkonstruksi atau 

menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan atau gagasan kepada pembaca 

berbentuk tulisan yang bermakna sehingga pembaca atau orang lain mudah 

memahami.  
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2.2.1.2 Tujuan Mengkonstruksi 

 Hartig (dalam Tarigan 2008:25) menerangkan tujuan menulis yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tujuan penugasan, artinya menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan karena 

kemauan sendiri 

2. Tujuan altruistik, artinya menulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, 

menghindarkan kedudukan pembaca, menolong pembaca untuk memahami, 

menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup pembaca lebih 

mudah dan menyenangkan. 

3. Tujuan persuasif, artinya menulis bertujuan meyakinkan pembaca akan 

kebenaran gagasan. 

4. Tujuan informasional atau tujuan penerangan, artinya membaca bertujuan 

memberi informasi, keterangan/penerangan kepada pembaca. 

5. Tujuan pernyataan diri, artinya menulis bertujuan memperkenalkan atau 

menyatakan diri kepada pembaca. 

6. Tujuan kreatif, artinya menulis bertujuan mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-

nilai kesenian. 

7. Tujuan pemecahan masalah, artinya menulis bertujuan menjelaskan, 

menjernihkan, serta menjelajahi pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat 

dimengerti dan diterima oleh pembaca.  

 Sementara itu, Dalman (2014:13-14) menjelaskan bahwa tujuan 

menulis yaitu (1) tujuan penugasan, yaitu tulisan bertujuan untuk memenuhi tugas 

yang diberikan guru atau lembaga biasanya berupa makalah, laporan, dan 
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karangan bebas, (2) tujuan estetis, yaitu menulis bertujuan untuk menciptakan 

sebuah keindahan (estetis) dalam puisi, cerpen, maupun novel, pada umumnya 

berupa pilihan kata atau diksi serta penggunaan gaya bahasa, (3) tujuan 

penerangan, yaitu menulis bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca, 

misalnya dalam surat kabar maupun majalah berupa berita politik, ekonomi, 

pendidikan, agama, sosial, maupun budaya, (4) tujuan pernyataan diri, yaitu 

menulis bertujuan untuk menegaskan hal yang telah diperbuat, misalnya surat 

perjanjian maupun surat pernyataan, (5) tujuan kreatif, yaitu menulis berhubungan 

dengan proses kreatif ketika menggunakan daya imajinasi secara maksimal, 

terutama dalam menulis karya sastra, puisi maupun prosa, dan (6) tujuan 

konsumtif, yaitu menulis bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi pembaca, 

misalnya novel-novel populer. 

 Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan menulis yaitu (1) sebagai hiburan, (2) sebagai tugas dari lembaga, 

(3) sebagai pemberi informasi kepada pembaca, dan (4) menulis untuk 

memperoleh keuntungan. 

 

2.2.1.3 Tahapan Mengkonstruksi 

 Abidin (2013:198) memaparkan bahwa tahapan mengkonstruksi 

atau menulis ada tiga yaitu (1) tahap pramenulis, (2) tahap menulis, dan (3) tahap 

pascamenulis. 
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1. Tahap Pramenulis 

Tahap ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Pada 

tahap ini terdapat beberapa aktivitas yaitu sebagai berikut. 

1) Peserta Didik Menentukan Topik dan Mengumpulkan Informasi 

Pada tahap ini, peserta didik menentukan topik sekaligus mengumpulkan 

informasi tentang topik tersebut. Hasil kegiatan ini merupakan ide pokok 

yang akan dikembangkan menjadi sebuah karangan. Aktivitas yang dapat 

dilakukan sangat bergama seperti pengamatan ke luar kelas, wawancara 

dengan narasumber, membaca berbagai teks dan curah pendapat. 

2) Peserta Didik Menentukan Maksud dan Tujuan Penulisan 

Pada tahap ini, peserta didik menentukan maksud dan tujuan penulisan. 

Penentuan maksud dan tujuan ini sangat penting karena akan menentukan 

jenis tulisan yang akan dibuat. 

3) Peserta Didik Membuat Kerangka Karangan 

Pada tahap ini, peserta didik mulai membuat kerangka karangan. Kerangka 

karangan yang dibuat bisa kerangka kalimat, kerangaka kata kunci, ataupun 

kerangka topik terstruktur. Model kerangka yang dipakai bisa kerangka 

biasa ataupun menggunakan peta konsep. 

2. Tahap Menulis 

Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan kerangka karangan 

menjadi draf karangan. Selama menulis peserta didik disarankan terus 

mengikuti arus berpikirnya sehingga peserta didik tidak boleh membaca, 
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memperbaiki tulisannya sebelum selesai. Dengan kata lain peserta didik harus 

mengabaikan kesalahan yang dibuatnya untuk sementara. 

3. Tahap Pascamenulis 

Tahap ini merupakan fase penghalusan dan penyempurnaan draf. Adapun 

aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 

1) Revisi 

Pada tahap ini, peserta didik secara individu atau dengan bantuan temannya 

ataupun guru mengoreksi isi tulisan yang telah dibuat. berbagai kesalah 

yang dibuat ditandai dan ditulis kemudian akan dilakukan perbaikan. 

2) Pengeditan 

Pada tahap ini, peserta didik secara individu atau dengan bantuan teman 

ataupun guru mengoreksi dan memperbaiki tulisan yang telah dibuat, 

khususnya dalam penggunaan ejaan, kejelelasan tulisan, kesalahan format, 

dan kesalahan-kesalahan mekanis lainnya. 

3) Pembacaan Profesional 

Pada tahap ini, peserta didik membaca tulisannya secara hati-hati untuk 

memastikan bahwa seluruh tulisannya telah diperbaiki dan yakin tidak ada 

kesalahan di dalamnya. Pembacaan profesional juga dapat dilakukan oleh 

guru. 

4) Publikasi 

Pada tahap ini peserta didik mempublikasikan tulisannya pada tempat atau 

wahana yang disediakan guru. 
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2.2.2 Hakikat Teks Negosiasi 

Adapun yang termasuk ke dalam hakikat teks laporah hasil observasi yaitu 

(1) pengertian teks negosiasi, (2) fungsi teks negosiasi, dan (3) struktur dan kaidah 

teks negosiasi. 

 

2.2.2.1 Pengertian Teks Negosiasi  

 Menurut Depdiknas (2008:1422), teks merupakan naskah yang berupa 

kata-kata asli dari pengarang atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran 

atau alasan serta bahan tertulis untuk memberikan pelajaran. Selanjutnya, Manik 

(2016:46) menjelaskan bahwa teks adalah satuan bahasa yang mengandung 

makna, pikiran, dan gagasan lengkap. Teks tidak hanya berbentuk tulis, tetapi 

juga lisan, bahkan multimodal yaitu perpaduan antara teks lisan dan tulis serta 

gambar/animasi/film. 

 Belluci dan Zeleznikow (2006:233) mendefinisikan negosiasi sebagai 

proses yang terdiri dari dua pihak atau lebih yang melakukan komunikasi atau 

konferensi dengan maksud untuk menyelesaikan perbedaan antara mereka 

(Negotiation is a process by which two or more parties conduct communications 

of conferences with the view to resolving differences between them). Definisi lain 

mengenai negosiasi yaitu proses penetapan keputusan secara bersama antara 

beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. 

 Negosiasi adalah percakapan atau dialog sebagai bentuk interaksi 

sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda. Penyebab  negosiasi dilakukan karena 
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pihal-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan 

yang menuntut penyelesaian bersama (Kosasih 2014:86).  Sementara itu, Manik 

(2016:47) menjelaskan bahwa negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial 

yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang 

mempunyai perbedaan kepentingan. 

 Menurut Priyatni dan Harsiati (2013:150), Teks negosiasi merupakan 

teks yang memaparkan proses tawar menawar melalui perundingan untuk 

mencapai kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua. Teks 

negosiasi berbeda dengan teks diskusi. Perbedaan tersebut berdasarkan fungsi 

utama kedua teks. Teks negosiasi berfungsi untuk menemukan kesepakatan, 

mencari solusi terbaik yang ditunjang dengan argumen yang meyakinkan, logis, 

dan berterima, sedangkan teks diskusi berfungsi untuk menambah wawasan dari 

sudut pandang yang berbeda. Pada prinsipnya, negosiasi berlangsung pada nuansa 

perbedaan dan persamaan, sebagai hasilnya kadangkala gagal dan kadangkala 

sukses. 

 Aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan negosiasi, yaitu (1) 

melibatkan dua pihak atau lebih, baik perseorangan, kelompok, perwakilan 

organisasi ataupun perusahaan, (2) berupa kegiatan komunikasi langsung (tatap 

muka), menggunakan bahasa lisan, didukung oleh gerak tubuh dan ekspresi 

wajah, (3) mengandung konflik, pertentangan, ataupun perselisihan, (4) 

menyelesaikannya melalui tawar-menawar (bargain) atau tukar-menukar (barter), 

(5) menangkut suatu rencana, program, suatu keinginan, atau sesuatu yang belum 

terjadi, (6) berujung pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat. 
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 Tujuan dari dilakukannya negosiasi adalah untuk mencapai 

kesepakatan. Kesepakatan ini hanya dapat dicapai melalui usaha dan kiat-kiat 

tertentu oleh negosiator mumpuni. Negosiator mencari cara untuk menemukan 

butir-butir yang sama sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan diterima 

bersama. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi 

adalah teks yang berisi tentang percakapan atau dialog antara beberapa pihak 

untuk menyelesaikan suatu persoalan yang bertentangan sehingga menghasilkan 

suatu mufakat atau hasil melalui proses tawar-menawar yang telah dilakukan. 

 

2.2.2.2 Fungsi Teks Negosiasi 

 Teks negosiasi membahas suatu isu tertentu disertai sejumlah argumen 

dari dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mengompromikan atau 

menyepakati kepentingan-kepentingan yang berbeda. Di dalam kegiatan negosiasi 

terdapat tawar-menawar yang berujung pada suatu kesepakatan atau tidak 

kesepakatan. Kegiatan bernegosiasi bisa terjadi dalam berbagai kesempatan, 

misalnya (1) jual berli barang dan jasa, (2) penggajian karyawan, (3) penempatan 

kerja, (4) penyusunan program-program organisasi, (5) sengketa rumah atau 

tanah, (6) pembangunan fasilitas umum, (7) penentuan calon wakil rakyat dalam 

suatu partai politik.  

 Bernegosiasi sesungguhnya merupakan strategi untuk meraih berbagai 

kepentingan, memenangkan konflik, dan sarana untuk berbagai permasalahan 

yang berhubungan dengan orang lain. Menurut Kosasih (2014:88), karakteristik 
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dan arti penting dari negosiasi yaitu (1) bertujuan untuk menghasilkan 

kesepakatan, (2) bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang saling 

menguntungkan, (3) sarana untuk mencari penyelesaian, (4) mengarah pada tujuan 

praktis, dan (5) memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, kecapakan 

bernegosiasi penting  untuk dikuasai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di kehidupan sehari-hari. Ketika ada kegiatan, maksud, keinginan, atau 

apapun yang melibatkan orang lain, maka kecakapan bernegosiasi merupakan 

salah satu kuncinya. 

 

2.2.2.3 Struktur dan Kaidah Teks Negosiasi 

 Struktur merupakan susunan, sedangkan kaidah merupakan aturan. 

Dalam hal ini, struktur dan kaidah teks negosiasi berarti susunan dan aturan yang 

ada dalam teks negosiasi yang harus ada dalam teks negosiasi. Teks negosiasi 

yang benar ialah teks negosiasi yang dibuat berdasarkan struktur dan kaidahnya. 

 

2.2.2.3.1 Struktur Teks Negosiasi  

Struktur negosiasi menurut Kosasih (2014:89) yaitu susunan, urutan, atau 

tahapan. Di dalam negosiasi terdapat lima tahapan yang lazim dilalui dalam 

proses bernegosiasi. Kelima tahapan tersebut yaitu (1) negosiator 1 

menyampaikan maksud bernegosiasi, (2) negosiator 2 menyampaikan penolakan 

ataupun sanggahan dengan alasan-alasan, (3) negosiator 1 mengemukakan 

argumentasi ataupun fakta yang memperkuat maksudnya tersebut agar disetujui 

negosiator 2, (4) negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan 
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sejumlah argumentasi dan fakta, dan (5) terjadinya kesepakatan atau 

ketidaksepakatan.  

Dilihat dari tahapan negosiasi tersebut, Kosasih (2014:89) menjelaskan 

bahwa struktur teks negosiasi dibentuk oleh tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 

1. Pembuka berisi pengenalan isu atau sesuatu yang dianggap masalah oleh salah 

satu pihak. Di dalam pembuka biasanya terdapat pengenalan isu ataupun 

masalah. 

2. Isi berupa adu tawar dari kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian yang 

saling menguntungkan, sampai diperolehnya kesepakatan atau 

ketidaksepakatan di dalamnya mungkin terdapat argumen-argumen, termasuk 

pertentangan dan sanggahan-sanggahan.  

3. Penutup berisi persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin pula 

di dalamnya ada ucapan terima kasih, harapan, ataupun ungkapan lainnya 

sebagai penanda kepuasan ataupun ketidakpuasan. \ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Struktur Teks Negosiasi menurut Kosasih 
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Struktur tersebut disempurnakan lagi oleh Kemendikbud (2015:163) 

bahwa struktur teks negosiasi terdapat empat bagian yaitu (1) orientasi, (2) 

pengajuan, (3) penawaran, dan (4) persetujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Struktur Teks Negosiasi Menurut Kemendikbud 

 

Pada tabel 2.1 berikut ini disajikan contoh teks negosiasi beserta analisis 

struktur teks negosiasi. 

 

Tabel 2.1 Contoh Teks Negosiasi beserta Analisis Struktur 

Teks Struktur 

Suatu hari Risya berpikir untuk menjual laptopnya 

yang berasal dari doorprize kegiatan yang pernah ia ikuti. 
Risya berpikir dengan menjual laptopnya, dia akan 

mendapat uang jajan tambahan. Kemudian dia memposting 
laptop yang akan dijual di timeline LINE.  

Setelah beberapa saat, akhirnya ada calon pembeli 

Orientasi 

Struktur teks 

negosiasi 

Orientasi 

Pengajuan 

Penawaran 

Persetujuan 
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yang menelepon, Lovely. Dia menginginkan untuk 
membeli laptop itu karena merasa butuh dan merasa bahwa 

spec-nya juga lumayan.  
Lovely : “Halo, selamat siang! Apa benar ini dengan mba 
   Risya?” 

Risya : “Iya benar, ini saya Risya. Ini siapa, ya?” 
Lovely : “Iya, saya Lovely. Ini lo mba, berkaitan dengan 

    broadcast yang mba share, apa benar mba Risya 
    yang jual laptop?” 
Risya : “O ya, benar. Saya yang jual laptop itu.” 

Lovely : “O, gitu. Kalau boleh tau mba laptop itu sudah 
    berapa lama ya dipakainya?” 

Risya : “Oh ya mba, laptop itu benar-benar belum pernah 
     saya  pakai. Benar-benar baru. Masih mulus 
     banget kok, Mba.” 

Lovely : “Ooh seperti itu. Kalau dilihat dari spec-nya saya 
     tertarik. Bagus. Kalau boleh, saya minta     

     dikirimin fotonya dulu, Mba! Kirimnya ke ID 
     LINE saya di lovelyKJ, ya!” 
Risya : “Iya, Mba. Nanti saya langsung kirimin foto-

      fotonya ke LINE mba yang tadi dikasih, Mba.” 
Lovely : “O, iya-iya, Mba. Terima kasih ya, Mba. Saya 

      tunggu lho!” 
Risya : “Iya, Mba. Sama-sama. Iya nanti segera saya 
      kirim. Ditunggu ya, Mba!” 

 
(Risya mulai mengirim beberapa foto laptop ke akun LINE 

milik Lovely) 
 
Lovely : (Menerima foto laptop yang dikirim Risya)  

 “Mmm, bagus  juga laptopnya. Saya coba telfon 
  lagi deh mba Risyanya.” 

 

(Kemudian, Lovely menelepon Risya lagi) 
 
Lovely : “Halo, mba Risya ya? Ini saya Lovely yang tadi 

     telfon. Saya sudah lihat fotonya, saya tertarik 
     mau membeli. Berapa ya kira-kira harganya?” 

 

Pengajuan 

Risya : “Harganya Rp 4.000.000,- mba” 
 

Penawaran 

Lovely : “Mmm, segitu ya, harganya. Mahal juga ya, Mba. 

     Ngga bisa kurang lagi ya harganya, Mba? Rp 
     3.500.000,- deh” 
 

Pengajuan 

Risya : “Yah, Mba. Kalau segitu saya belum berani kasih, Penawaran 
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     Mba. Soalnya barangnya masih baru banget. 
     Belum pernah saya pakai. Masih mulus banget, 

     Mba!” 
 

Lovely : “Mmm, turunin dikit deh, Mba. Bisa, ngga?” 

 

Pengajuan 

Risya : “Oh ya udah deh mba. Saya kasih potongan jadi 
    3,8 juta deh mba. Gimana, Mba?” 
 

Penawaran 

Lovely : “Mmm, ya udah deh mba dikurangi lagi Rp  

    100.000,- jadi Rp 3.700.000,-. Lumayan mba.” 
 

Pengajuan 

Risya : “Udah pas mba 3,8 juta. Itu ngga saya mahalin 

     kok, Mba.” 
 

Penawaran 

Lovely : “Ya udah deh, Mba. Deal ya, Mba. Rp 3.800.000,- 

     ya, Mba. Nanti ditransfer aja uangnya. Nomor 
     rekening mba berapa?” 
Risya : “Oh, ya, Mba. Nomor rekening saya BCA nomor 

     rekeningnya 6610888985 a/n Risya Tristianti ya, 
     Mba, Oh ya, Mba. Ini barangnya mau dipaketin, 

     mau COD atau saya antar aja ke rumah, Mba?  
Lovely : “Iya, Mba. Diantar aja, Mba.” 
Risya : “Terus rumah mba di mana ya kalau boleh tahu?” 

Lovely : “Rumah saya di Depok, Mba. Jalan Musi IX. 
      Kira-kira jauh ngga dari rumah mba? Kalau 

      misalnya ngga jauh dan ngga keberatan kita 
      ketemuan aja di rumah saya” 
Risya : “Oh, iya mba. Itu deket sama rumah saya. Besok 

     jam 2 siang saya ke rumah mba.” 
Lovely : “Oke, nanti untuk infornasi pembayarannya saya 

     kabarin ya, Mba. Kira-kira ada ngga bonusnya? 
     Misal mouse atau pelapis keyboard?” 
Risya : “Maaf mba belum ada bonus. Kan laptopnya 

      bener-bener masih baru, jadi saya belum ada 
      tambahannya juga.” 

Lovely : “Oh ya udah kalau seperti itu. Makasih banyak ya, 
     Mba. Saya tunggu besok ya, Mba.” 
Risya : “Oke, Mba. Saya tunggu konfirmasi      

     pembayarannya sebesar Rp 3.800.000,- ya, 
     Mba” 

Lovely : “Oke, baiklah. Selamat siang!” 
Risya : “Oh, iya, Mba. Slamat siang!” 

Kemudian Lovely berhasil mentransfer uang 

pembayarannya melalui M-Bangking. Setelah itu, Risya 
mengirim laptop itu ke rumah Lovely. 

Persetujuan 
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2.2.2.3.2 Kaidah Teks Negosiasi  

Dari segi kebahasaan, kaidah bernegosiasi adalah aturan ataupun 

kelaziman. Dalam bernegosiasi terdapat enam kaidah umum yang harus 

diperhatikan. Adapun enam kaidah umum  tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Negosiasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan, 

kelompok, perwakilan organisasi, ataupun perusahaan.  

2. Negosiasi merupakan kegiatan komunikasi langsung atau komunikasi lisan.  

3. Negosiasi terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan.  

4. Negosiasi diselesaikan melalui tawar-menawar atau tukar menukar 

kepentingan.  

5. Negosiasi menyangkut suatu rencana yang belum terjadi.  

6. Negosiasi bermuara pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat.  

Sementara itu, kaidah kebahasaan teks negosiasi menurut Kosasih 

(2014:92), sebagai berikut. 

1. Keberadaan kalimat berita, tanya, dan perintah hampir berimbang, hal tersebut 

terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari sehingga 

ketiga jenis kalimat tersebut mungkin muncul secara bergantian. 

1) Kalimat berita (deklaratif, statement) 

Contoh: 

a. Saya ingin mengajukan cuti kerja. 

b. Sudah delapan bulan, Bu. 

c. Lagi pula untuk jaga-jaga, khawaitr waktunya di luar dugaan. 
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2) Kalimat tanya (interogatif, question) 

Contoh: 

a.Bisa meminta waktu sebentar? 

b. Ada apa ya, San? 

c.Bapak jadi dilematis juga kalau begitu. Bagaimana juga, ya? 

3) Kalimat perintah (imperatif, command) 

Contoh: 

a.Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir. 

b. Sekarang bekerja dulu 

c.Ya, tapi sekarang kamu jangan cuti dulu. 

2. Banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hali 

ini terkait dengan fungsi negosiasi itu, yakni menyampaikan kepentingan dan 

mengompromikannya dengan mitra bicara. Oleh karena itu, akan banyak 

kalimat yang menyatakan maksud tersebut yang ditandai oleh penggunaan 

kata-kata seperti minta, harap, mudah-mudahan. 

Contoh: 

1) Bisa meminta waktu sebentar? 

2) Mudah-mudahan selama itu, saya dan si bayi nanti sudah sehat dan kuat 

lagi. 

3) Saya pun berharap bisa menyelesaikannya dengan segera. 

3. Banyak menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan 

kata-kata jika, kalau, seandainya, apabila. Ini terkait dengan sejumlah syarat 

yang diajukan masing-masing pihak dalam rangkaian “adu tawar” kepentingan. 
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Contoh: 

1) Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir.. 

2) Begini saja, bagaimana kalau menunggu dua minggu lagi supaya nanti 

cutinya lebih panjang setelah melahirkan? 

3) Bagaimana kalau pekerjaannya saya bawa. 

4. Banyak menggunakan konjungsi penyebab (kausalitas). Hal ini terkait dengan 

sejumlah argumen yang disampaikan masing-masing. Untuk memperjelas 

alasan, kedua pihak perlu menyampaikan sejumlah alasan yang disertai 

penggunaan konjungsi penyebaban yaitu karena, sebab, oleh karena itu, 

sehingga, akibatnya. 

Contoh: 

1) O, ya. Pasti karena kehamilanmu itu, kan? 

2) Nunggu dua minggu lagilah karena memang Ibu sangat membutuhkan 

tenaga kamu. 

3) Dia pun pasti ngerti karena kunjungan kita ke Bima Sakti pun untuk 

kepentingan perusahaan. 

Berdasarkan ulasan tersebut bahwa dalam teks negosiasi jelas harus 

sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Apabila suatu teks yang tidak sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks negosiasi, maka tidak dapat disebut negosiasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi juga mempunyai struktur dan 

kaidahnya sebagaimana teks-teks yang lainnya. 
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2.2.2.4 Langkah-Langkah Mengkonstruksi Teks Negosiasi 

 Langkah-langkah mengkonstruksi teks negosiasi hampir sama dengan 

langkah-langkah mengkonstruksi atau menulis teks lain pada umumnya. Menurut 

Priyatni dan Harsiati (2013:150) terapat tiga tahap dalam mengkonstruksi atau 

menulis teks negosiasi yaitu (1) menentukan pernyataan tentang topik yang akan 

dinegosiasikan atau dirundingkan, (2) membuat argumen dalam teks negosiasi 

berupa serangkaian paragraf yang memuat bukti atau alasan untuk mendukung 

opini, dan (3) membuat simpulan yang di dalamnya berisi tentang pernyataan 

kesepakatan atau tidak kesepakatan dar hasil bernegosiasi antara pihak yang 

berkepentingan.  

 Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengkonstruksi 

teks negosiasi menurut Dalman (2014:86-89) yaitu (1) menentukan tema, topik, 

judul untuk teks negosiasi yang akan dibuat; (2) mengumpulkan bahan sebagai 

referensi atau bekal baik dari buku pelajaran, koran, tayangan video bernegosiasi, 

serta hasil pengamatan; (3) menyeleksi bahan yaitu berupa kegiatan membaca dan 

mencatat hal yang penting atau diperlukan; (4) membuat kerangka sesuai topik 

yaitu kegiatan berupa membuat poin-poin penting yang akan ditulis dan 

dikembangkan menjadi sebuah teks negosiasi; dan (5) mengembangkan kerangka 

yang telah dibuat menjadi karangan yang sempurna dengan kalimat yang baik dan 

benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. 
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2.2.2.5 Aspek Penilaian Mengkonstruksi Teks Negosiasi 

Menulis memiliki beberapa komponen yaitu grafologi, struktur, kosakata, 

dan kelancaran dalam mengembangkan kalimat (Dalman, 2014:10). Kemampuan 

mengkonstruksi teks negosiasi dapat diukur melalui beberapa aspek, antara lain 

(1) isi, (2) struktur, (3) kosakata, (4) kalimat, dan (5) mekanik. Berikut penjelasan 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks negosiasi. 

1. Isi 

Dapat diartikan tulisan peserta didik mencakup semua struktur teks dan 

relevansi dengan topik yang dibahas, sehingga tulisan peserta didik dapat 

runtut sesuai dengan ketentuan. 

2. Struktur  

Peserta didik perlu mengetahui struktur teks negosiasi agar penulisannya runtut 

sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.  

3. Kosa kata 

Kosa kata menurut KBBI merupakan perbendaharaan kata. Dalam menulis teks 

negosiasi peserta didik harus menggunakan pilihan kata yang efektif dan 

peserta didik harus menguasai pembentukan kata agar tulisan peserta didik 

dapat dibaca dengan baik. 

4. Kalimat 

Peserta didik perlu memperhatikan penggunaan bahasa (fungsi/urutan kata) dan 

menguasai tata kalimat agar tidak menimbulkan makna yang membingungkan. 
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5. Mekanik  

Peserta didik harus menguasai tata bahasa penulisan mengenai ejaan, tanda 

baca, penggunaan huruf capital, dan penataan paragraf.  

2.2.3 Model Pembelajaran Investagasi Kelompok 

 Teori mengenai hakikat model pembelajaran investigasi kelompok yang 

akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu (1) pengertian model pembelajaran 

investigasi kelompok, (2) sintakmatik model pembelajaran investigasi kelompok, 

(3) sistem sosial, (4) sistem pendukung, (5) sistem reaksi, serta (6) dampak 

instruksional dan dampak pengiring. 

 

2.2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Investagasi kelompok 

 Model investigasi kelompok yang pertama kali dikembangkan oleh 

Sharan dan Sharan merupakan salah satu model kompleks dalam pembelajaran 

kelompok yang mengharuskan peserta didik menggunakan kemampuan berpikir 

level tinggi. Pada prinsipnya, strategi  sudah banyak diadopsi oleh berbagai 

bidang pengetahuan, baik humaniora maupun saintifik. Akan tetapi, dalam 

konteks pembelajaran kooperatif, model ini tetap menekankan pada heterogenitas 

dan kerja sama antarpeserta didik (Huda 2013:292). 

 Model ini memadukan prinsip belajar demokratis yaitu peserta didik 

terlibat aktif dalam pembelajaran termasuk memiliki kebebasan untuk memilih 

materi, kebebasan untuk berfikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan 

produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Isjoni (2011:87) bahwa investigasi 

kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena 
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memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan pembelajaran berbasis 

konstruktivisme dan prinsip pembelajaran demokrasi. Di dalam model ini, 

interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skema 

mental yang baru. Rusman (2014:221) menambahkan bahwa investigasi 

kelompok sangat cocok untuk bidang kajian yang memerlukan kegiatan proyek 

studi terintegrasi yang mengarah pada kegiatan perolehan, analisis, sintesis, 

sintesis informasi dalam upaya memecahkan masalah. 

 Shoimin (2016:80) berpendapat bahwa investigasi kelompok adalah 

suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol 

peserta didik daripada menerapkan teknik pengajaran di ruang kelas. Model 

investigasi kelompok merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif. Model pembelajaran ini 

memungkinkan peserta didik secara aktif berkontribusi dari awal hingga pada 

tahap evaluasi dalam pembelajaran. Peserta didik secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuan mereka dalam bentuk kerja kelompok, dengan menginvestigasi topik 

yang sudah ditentukan.  

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, model pembelajaran 

investigasi kelompok yaitu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam kelompok mulai dari awal hingga akhir 

pembelajaran dan memberikan kebebasan serta kebebasan memilih materi atau 

topik, kebebasan tersebut juga berkenaan dengan kegiatan investigasi yang 

dilakukan sehingga menghasilkan suatu analisis. 
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2.2.3.2 Sintakmatik Model Pembelajaran Investigasi Kelompok 

Sintakmatik ialah tahap-tahap kegiatan dari suatu model pembelajaran. 

Slavin (2010:218-228) menjelaskan bahwa dalam investigasi kelompok peserta 

didik bekerja melalui enam tahap yaitu: (1) mengidentifikasi topik dan mengatur 

ke dalam kelompokkelompok berdiskusi; (2) merencanakan tugas yang akan 

dipelajari; (3) melaksanakan investigasi; (4) menyiapkan laporan akhir; (5) 

mempresentasikan laporan akhir; dan (6) evaluasi.  

Tabel 2.2 Sintakmatik/Tahapan Model Pembelajaran Investigasi kelompok 

Menurut Slavin 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 

Mengidentifikasi Topik dan 
Mengatur ke dalam 

Kelompok Berdiskusi 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menampilkan gambar yang berhubungan 

dengan topik teks negosiasi, peserta didik 
mengidentifikasi topik dan berkelompok 
sesuai dengan topik yang dipilih. 

 

Tahap 2 

Merencanakan Tugas yang 

akan Dipelajari 

Guru membantu peserta didik untuk 
merencanakan tugas yang akan dipelajari, 

yaitu memandu mempelajari topik-topik 
yang sudah dipilih pesetra didik. 

Tahap 3 

Melaksanakan Investigasi 

Guru menampilkan masing-masing topik 

terkait dengan teks negosiasi, kemudian 
peserta didik melaksanakan investigasi 
secara berkelompok. 

Tahap 4 

Menyiapkan Laporan Akhir 

Guru memberikan instruksi kepada peserta 

didik untuk menyiapkan laporan 
akhir/menyusun teks negosiasi berdasarkan 

topik yang sudah diinvestigasi. 

Tahap 5 

Mempresentasikan Laporan 

Akhir 

Guru memandu peserta didik untuk 
melaksanakan presentasi laporan akhir/hasil 
menyusun teks eksplanasi secara 

berkelompok. 

Tahap 6 

Evaluasi 
Guru memandu proses evaluasi yaitu 
pemberian umpan balik antarkelompok. 

 

 Pada dasarnya, pembelajaran investigasi kelompok diawali dengan 

aktivitas peserta didik untuk menyelesaikan masalah atau proyek yang sudah 
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dipilih dalam kelompok. Hal yang paling utama diharapkan dari penggunaan 

model pembelajaran investigasi kelompok dalam proses pembelajaran adalah 

proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning) 

dalam usaha tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

peserta didik. 

 Menurut Hamdani (2011:91) langkah-langkah model investigasi 

kelompok hampir sama seperti langkah yang digunakan Slavin, yaitu sebagai 

berikut. 

Tabel 2.3 Sintakmatik/Langkah-Langkah Model Invsetigasi Kelompok 

menurut Hamdani 

Tahap Kegiatan 

Tahap 1: 

Seleksi Topik 

Peserta didik memilih berbagai subtopik dalam suatu 

wilayah masalah umum yang telah digambarkan lebih 

dahulu oleh guru. Para peserta didik selanjutnya 

diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang 

berorientasi pada tugas (task oriented groups). Anggota 

kelompok terdiri atas 2-6 orang. Komposisi kelompok 

heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik, terutama 

kemampuan akademik. 

Tahap 2: 

Merencanakan 

Kerja Sama 

Peserta didik beserta guru merencanakan sebagai prosedur 

khusu, tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan 

berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih dari seleksi 

topik. 

Tahap 3: 

Implementasi 

Peserta didik melaksanakan recana yang telah dirumuskan 

pada langkah sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan 

berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang 

luas dan mendorong para peserta didik untuk menggunakan 

berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam maupun di 
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luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti 

kemajuan setiap kelompok dan memberikan bantuan jika 

diperlukan. 

Tahap 4: 

Analisis dan 

Sintesis 

Peserta didik menganalisis dan menyintesis berbagai 

informasi yang diperoleh pada langkah sebelumnya dan 

merencanakan untuk meringkas dalam penyajian yang 

menarik. 

Tahap 5: 

Penyajian 

Hasil Akhir 

Semua kelompok menyajikan presentasi yang menarik dari 

berbagai topik yang telah dipelajari agar semua peserta 

didik dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu 

perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Presentasi 

dikoordinasikan oleh guru. 

Tahap 6: 

Evaluasi 

Guru beserta peserta didik melakukan evaluasi mengenai 

kontribusi setiap kelompok terhadap pekerjaan kelas 

sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup setiap 

peserta didik secara individu atau kelompok atau keduanya. 

 

 Berdasarkan beberapa teori mengenai sintakmatik model pembelajaran 

investigasi kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa sintakmatik model 

investigasi kelompok yaitu (1) mengidentifikasi topik dan mengorganisasi peserta 

didik dalam kelompok, (2) merencakana tugas yang akan dipelajari, (3) 

melakukan investigasi, (4) mempersiapkan laporan akhir, (5) mempresentasikan 

laporan akhir, dan (6) evaluasi. 

 

2.2.3.3 Sistem Sosial 

 Sistem sosial ialah situasi atau suasana, dan norma yang berlaku dalam 

model. Sistem sosial yang berlaku dalam model ini adalah pembentukan 
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kelompok dengan kondisi peserta didik yang heterogen dan demokratis. Hal ini 

sependapat dengan Joyce et. al. (2009:318) bahwa aktivitas kelompok muncul 

dalam jumlah struktur eksternal minimalis yang diberikan guru. Peserta didik 

diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi terbuka. 

Selain itu, peserta didik dilatih dan dibiasakan untuk berani mengajukan 

pertanyaan, gagasan pendapat, menyanggah, atau mempertahankan gagasannya 

(data-data hasil investigasi) secara realistis dan rasional, serta agar peserta didik 

mampu mempertahankan pendapatnya dan belajar menghargai pendapat yang 

berbeda dari peserta didik atau kelompok lain. Peserta didik dan guru memiliki 

status yang sama namun peran yang berbeda. 

 

2.2.3.4 Sistem reaksi 

 Sistem reaksi ialah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para peserta didik, termasuk 

bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap peserta didik. Prinsip ini 

memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan 

yang berlaku pada setiap model pembelajaran. 

 Sistem reaksi dalam model pembelajaran ini, guru dapat memandu 

peserta didik atau berperan sebagai pembimbing agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan peserta didik merasa termotivasi serta nyaman dengan 

pembelajaran yang telah berlangsung. Pada pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi ini, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif 

mengajukan pertanyaan, menyanggah, atau memberikan saran perbaikan. 
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2.2.3.5 Sistem Pendukung 

 Sistem pendukung ialah segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan suatu model. Sarana pendukung yang diperlukan untuk 

melaksanakan model ini antara lain: (1) buku teks yang berisi materi-materi teks 

negosiasi yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar mengkonstruksi teks 

negosiasi dan (2) media audiovisual yang berupa video bertema kewirausahaan 

yang digunakan untuk membantu peserta didik untuk mengkonstruksi teks 

negosiasi. 

 

2.2.3.6 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran akan menghasilkan dua 

macam dampak pembelajaran, yaitu dampak intruksional (instructional effects) 

dan dampak pengiring (nurturant effects). Dampak instruksional ialah hasil 

belajar yang dicapai langsung dengan mengarahkan peserta didik pada tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dampak instruksional pada model investigasi 

kelompok yaitu pandangan konstrukstivis tentang pentahuan, penelitian yang 

berdisiplin, dan proses keteraturan dan kelompok yang efektif. Dampak pengiring 

yaitu sesuatu di luar dampak instruksional. Dampak pengiring pada model ini 

yaitu kehangatan dan keterikatan antar manusia, komitmen terhadap penelitian 

sosial, kemerdekaan sebagai pelajar, dan menghormati hak asasi manusia dan 

komitmen terhadap keanekaragaman. Hal ini digambarkan pada bagan 2.3 berikut. 
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Bagan 2.3 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Investigasi 

Kelompok 

 

2.2.3.7 Kelebihan dan Kekurangan Model Investigasi Kelompok 

Menurut Setiawan (dalam Shoimin, 2016:81), kelebihan dan kekurangan 

dari model pembelajaran investigasi kelompok yaitu sebagai berikut. 

 

2.2.3.7.1 Kelebihan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok 

1. Secara Pribadi 

1) Dalam proses belajar dapat bekerja secara bebas. 

2) Memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. 

3) Rasa percaya diri dapat lebih meningkat. 

INSTRUKSIONAL 

Proses dan 

pengelolaan 

kelompok 

efektif 

Pandangan 

konstruktivis 

tentang 

pengetahuan 

Disiplin 

dalam 

penelitian 

kolaboratif 

 

MODEL INVESTIGASI KELOMPOK 

Kemandi 

rian 

sebagai 

pembela 

jar 

Penghar 

gaan pada 

martabat 

orang lain 

Penelitian 

sosial 

sebagai 

pandangan 

hidup 

Kehanga 

tan dan 

interpretasi 

personal 

PENGIRING 



54 

 

 

4) Dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu masalah. 

5) Mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisik 

2. Secara Sosial 

1) Meningkatkan belajar bekerja sama. 

2) Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru. 

3) Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis. 

4) Belajar menghargai pendapat orang lain. 

5) Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. 

3. Secara Akademis 

1) Peserta didik terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang 

diberikan. 

2) Bekerja secara sistematis. 

3) Mengembangkan dan melatih keterampilan fisik dalam berbagai bidang. 

4) Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya. 

5) Mengecek kebenaran jawaban yang dibuat. 

6) Selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat 

suatu kesimpulan yang berlaku umum. 

 

2.2.3.7.2 Kekurangan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok  

Adapun kekurangan dari model pembelajaran investigasi kelompok 

yakni sebagai berikut. 

1. Sedikitnya materi disampaikan pada satu kali pertemuan. 

2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal. 
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3. Tisak semua topik cocok untuk diterapkan dengan model ini. Model ini cocok 

untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut peserta didik untuk 

memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri atau dilakukan 

dengan pengamatan. 

4. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. 

5. Peserta didik yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami 

kesulitan saat menggunakan model ini. 

 

2.2.4 Model Pembelajaran Problem based learning 

 Teori mengenai hakikat model pembelajaran investigasi kelompok yang 

akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu (1) pengertian model pembelajaran 

investigasi kelompok, (2) sintakmatik model pembelajaran problem based 

learning, (3) sistem sosial, (4) sistem pendukung, (5) sistem reaksi, (6) dampak 

instruksional dan dampak pengiring, serta (7) kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran problem based learning. 

 

2.2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Problem based learning 

 Barrow (dalam Huda 2014:271) mendefinisikan problem based 

learning/PBL (Pembelajaran Berbasis Masalah) sebagai pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. 

Masalah tersebut dipertemukan dalam proses pembelajaran. Barr dan Tagg (dalam 

Huda 2014:217) menyatakan model ini merupakan salah bentuk peralihan dari 
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paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. Jadi fokusnya adalah 

pada pembelajaran peserta didik bukan pada pengajaran guru. 

 Sementara itu, Sani (2014:127) berpendapat bahwa model problem 

based learning merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan 

cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Permasalahan yang dikaji 

hendaknya permasalahn kontekstual yang ditemukan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Permasalahan harus dipecahkan dengan menerapkan 

beberapa konsep dan prinsip yang dipelajari dan tercakup dalam kurikulum mata 

pelajaran.  

Suyanto (2013:154) menyatakan bahwa tujuan penggunaan model 

pembelajaran ini adalah untuk memberikan kemampuan dasar dan teknik kepada 

peserta didik agar mampu memecahkan masalah daripada hanya sekadar 

memperoleh sejumlah data dan informasi yang harus dihafalkan. Dengan 

demikian, pendidik memberi bekal kepada peserta didik tentang kemampuan 

untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah ilmiah tentang teknik 

dan langkah- langkah berpikir kritis dan rasional. 

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model problem based learning yaitu model pembelajaran yang menyajikan 

beberapa masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik menggunakan pikiran 

kritis dan rasional sehingga peserta didik akan paham mengenai materi yang 

diajarkan.  
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2.2.4.2 Sintakmatik Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 Menurut Suyanto (2015:156) sintak dari model problem based 

learning yaitu sebagai berikut. 

1. Mengarahkan Peserta Didik pada Masalah 

 Peserta didik perlu memahami bahawa tujuan pembelajaran berbasih 

masalah adalah tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, 

tetapi untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah penting dan 

untuk menjadi peserta didik yang mandiri. Cara yang baik untuk menyajikan 

masalah yaitu dengan menggunakan kejadian menimbulkan rasa keingintahuan 

dan menyajikan suatu masalah yang harus dipecahkan. 

2. Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar 

 Pada model pembelajaran berbasis masalah dibutuhkan pengembangan 

keterampilan kerja sama di antara peserta didik dan saling membantu untuk 

menyelidiki masalah secara bersama. Berkenaan dengan itu, peserta didik 

memerlukan bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas 

pelaporan. 

3. Membantu Peserta Didik Penyelidikan Mandiri atau Kelompok 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. 

a. Guru membantu peserta didik dalam pengumpulan informasi dari berbagai 

sumber, peserta didik diberi pertanyaan yang membuat mereka memikirkan 

masalah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah. 

Peserta didik diajarkan menjadi penyelidik yang aktif dan dapat menggunakan 

metode yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. 
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b. Guru mendorong pertukaran gagasan secara bebas dan menerima ide-ide itu 

sepenuhnya. Selama tahap penyelidikan, guru memberi bantuan yang 

dibutuhkan tanpa mengganggu peserta didik. 

c. Akhir dari model pembelajaran ini yaitu penciptaan dan peragaan hasil karya 

seperti laporan, teks negosiasi, model-model fisik, dan video.   

Sedangkan Putra (2013:79) menjelaskan langkah-langkah model 

problem based learning yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 2.4 Sintakmatik/Langkah-Langkah Model Problem based learning 

Menurut Putra 

Langkah No. Kegiatan Guru 

Orientasi masalah 

1. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

2. 

Menciptakan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadi pertukaran ide 
yang terbuka 

3. 
Mengarahkan kepada pertanyaan atau 
masalah 

4. 
Mendorong peserta didik 

mengekspresikan ide-ide secara terbuka 

Mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar 

1. 
Membantu peserta didik dalam 
menemukan konsep berdasarkan masalah 

2. 
Mendorong keterbukaan, proses-proses 

demokrasi, dan cara belajar aktif 

3. 
Menguji pemahaman peserta didik atas 
konsep yang ditemukan 

Membantu menyelidiki 
secara mandiri atau 

kelompok 

1. 

Memberi kemudahan pengerjaan peserta 

didik dalam mengerjakan/menyelesaikan 
masalah 

2. 
Mendorong kerja sama dan penyelesaian 

tigas-tugas 

3. 
Mendorong dialog dan diskusi dengan 
teman 

4. 

Membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas-tugas 
belajar yang berkaitan dengan masalah 

5. 
Membantu peserta didik merumuskan 
hipotesis 

6. Membantu peserta didik dalam 
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memberikan solusi 

Mengembangkan dan 
menyajikan hasil kerja 

1. 
Membimbing peserta didik dalam 
mengerjakan lembar kegiatan peserta 

didik (LKS) 

2. 
Membimbing peserta didik dalam 
menyajikan hasil kerja 

 

Berdasarkan teori mengenai langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

model problem based learning, maka dapat disimpulkan langkah-langkahnya 

sebagai berikut. 

1. Orientasi Masalah 

Peserta didik mendapat penjelasan dan motivasi dari guru terkait pembelajaran 

yang akan dilaksanakan agar peserta didik memiliki ketertarikan dan antusias 

terlibat dalam pembelajaran. Guru menjelasakan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan pada pembelajaran tersebut. 

2. Mengorganisasikan Peserta Didik 

Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas dengan tekun dan tanggung jawab. 

3. Membimbing Penyelidikan 

Saat melakukan penyelidikan terhadap masalah yang diberikan, peserta didik 

dibimbing dan diarahkan penuh oleh guru, 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 

Setelah dilakukan penyelidikan, peserta didik mengembangkan dan menyajikan 

hasil diskusi dalam bentuk proyek baik berupa laporan, model, atau produk 

tulisan. 
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5. Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah dan Hasil 

Setelah menyajikan hasil diskusi, guru bersama peserta didik menganalisis fan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah baik selama berkelompok maupun 

individu. 

 

2.2.4.3 Sistem Sosial 

 Guru mengambil inisiatif menetapkan urutan dan membimbing 

mekanisme interaksi belajar. Guru juga membantu peserta didik untuk 

memadukan antara peristiwa dan kondisi ideal yang diharapkan. Walaupun 

demikian, peserta didik tetap memiliki kebebasan dalam diskusi yang terbuka 

pada saat tahap orientasi dan merumuskan hipotesis. Guru mencatat seberapa jauh 

peserta didik secara individual terikat oleh pola berpikir yang regular dan 

mencoba untuk menciptakan suasana psikologis yang dapat membangkitkan 

respon. 

 

2.2.4.4 Sistem Reaksi 

 Model ini menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi 

sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu 

mengarahkan agar peserta didik bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya 

melalui interaksi peserta didik. pemanfaatan media dan sarana pembelajaran 

lainnya yang relevan dalam penerapan model ini dapat membantu membuka 

imajinasi peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemikiran 

mereka. 
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2.2.4.5 Sistem Pendukung 

 Pada hakikatnya peserta didik tetap membutuhkan fasilitas dari seorang 

guru yang kompeten dalam merancang dan menerapkan prosedur-prosedur dalam 

pembelajaran. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan model ini ialah guru yang 

memiliki kepribadian yang hangat, terampil dalam mengelola hubungan 

interpersonal, dan mampu mengidentifikasi kepribadian seseorang. Selain itu, ia 

juga harus mampu menciptakan kondisi kelas yang tenang dan nyaman agar 

peserta didik dapat berkonsentrasi dalam belajarnya. Penting juga untuk 

diperhatikan dalam pelaksanaan model ini adalah sarana kelas ruang belajar yang 

ada, seperti keadaan ruang kelas yang bersih, keadaan kursi peserta didik yang 

memadai, dan termasuk juga pengaturan udara ruang kelas . 

 

2.2.4.6 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Dampak instruksional pada model ini yaitu (1) pandangan konstruktivis 

tentang pengetahuan, (2) pembelajaran berdasarkan permasalah dunia nyata, dan 

(3) iklim kelas yang aktif dan kreatif. Adapun dampak pengiring pada model ini 

yaitu (1) kemerdekaan berpikir bagi peserta didik, (2) belajar menyelesaikan 

masalah, (3) berpikir sistematis dan logis, dan (4) belajar berkelompok sekaligus 

mandiri. 

 

2.2.4.7 Kelebihan dan Kekurangan Model Problem based learning 

 Menurut Putra (2013:82), kelebihan dan kekurangan model problem 

based learning yitu sebagai berikut. 
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2.2.4.7.1 Kelebihan Model Problem Based Learning 

Model pembelajaran problem based learning memiliki beberapa kelebihan, 

di antaranya sebagai berikut. 

1. Peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan karena peserta didik 

sudah menemukan konsep tersebut. 

2. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam memecahkan masalah dan 

menuntut keterampilan berpikir peserta didik yang lebih tinggi. 

3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki peserta didik, 

sehinggap pembelajaran lebih bermakna. 

4. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah 

yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini bisa 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap bahan yang 

telah dipelajari. 

5. Membuat peserta didik lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi 

dan menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif 

dengan peserta didik lain. 

6. Pengondisian peserta didik dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajar dan teman sejawat, sehingga pencapaian ketuntansan 

belajar peserta didik dapat diharapkan. 

7. Model problem based learning diyakini dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan kreativitas peserta didik, baik secara individual maupun 

kelompok. Hal ini disebabkan hampir setiap langkah menuntut keaktifan 

peserta didik. 
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2.2.4.7.2 Kekurangan Model Problem based learning 

Adapun kekurangan dari model problem based learning, yakni sebagai 

berikut. 

1. Bagi peserta didik yang malas, tujuan dari model tersebut tidak dapat tercapai. 

2. Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3. Tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan model tersebut. 

 

2.2.5 Media Video Bertema Kewirausahaan 

Di dalam subbab ini menjelaskan mengenai (1) pengertian media video, 

(2) kelebihan media video, dan (3) kriteria pemilihan media pembelajaran 

2.2.5.1 Pengertian Media Video 

Gagne dan Briggs (dalam Arsyad 2002:4) menjelaskan bahwa media 

adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang terdiri antara lain tape recorder, kaset, video camera, video 

recorder, film, slide (film bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer.   

Selanjutnya Hamdani (2011:243) menjelaskan bahwa media yaitu komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan peserta didik yang dapat merangksang peserta didik untuk belajar. 

Jadi, media dalam hal ini media pembelajaran adalah media yang membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran. 

Kustandi (dalam Oktarina 2015:51) media video atau media berbasis audio 

visual adalah media visual yang menggabungkan penggunaan suara dan 
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memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Lebih lanjut lagi, 

Kustandi (dalam Oktarina) menyatakan bahwa video atau teknologi audiovisual 

merupakan cara menghasilakan atau menyampaikan materi dengan menggunakan 

mesin-mesin mekanis dan elektronik, untuk menyajikan pesan audio dan visual. 

Jadi, yang dimaksud media audiovisual merupakan salah satu jenis media yang 

dapat menampilkan suara (audio) dan visual secara bersama. Media video berguna 

untuk memudahkan peserta didik dalam memahami teks negosiasi, sehingga 

peserta didik dapat mengkonstruksi teks negosiasi dengan baik. 

 

2.2.5.2 Kelebihan Media Video 

Sadiman (2012:74) menjelaskan bahwa kelebihan dari media video adalah 

sebagai barikut. 

1. Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan 

luar lainnya. 

2. Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonto dapat memperoleh 

informasi dari ahli-ahli/spesialis. 

3. Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga 

pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada penyajiannya. 

4. Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. 

5. Kamera TV bisa mengamati lebih dekat objek yang sedang bergerak atau 

objek yang berbahaya seperti harimau. 

6. Keras lemah suara yang ada bisa diatur dan disesuaikan bila akan disisipi 

komentar yang akan didengar. 
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7. Gambar proyeksi bisa dibekukan untuk diamati dengan seksama. Guru bisa 

mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan tersebut, kontrol 

sepenuhnya berada di tangan guru. 

8. Ruangan tak perlu digelapkan waktu menyajikan 

 

2.2.5.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (2008:4) menyarankan dalam memilih media antara lain 

(1) ketepatannya dengan tujuan pengajaran, (2) dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran, (3) kemudahan memperoleh media, (4) keterampilan guru dalam 

menggunakannya, (5) tersedia waktu untuk menggunakannya, dan (6) sesuai 

dengan taraf berpikir peserta didik.  

 

2.2.6 Perbandingan Model Investigasi Kelompok dan Model Problem Based 

 Learning 

Pada pembahasan ini akan diuraikan perbandingan antara model 

investigasi kelompok dan model problem based learning. Perbandingan tersebut 

dilohat dari beberapa segi yaitu segi pengertian, sintakmatik, kelebihan, dan 

kekurangan dari kedua model tersebut 

 

2.2.6.1 Segi Pengertian Model 

 Dari segi pengertian, kedua model tersebut sama-sama berpusat pada 

peserta didik sehingga peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator.  
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Tabel 2.5 Perbandingan Pengertian Model 

Pengertian Model Investigasi 

Kelompok 

Pengertian Model Problem based 

learning 

Model pembelajaran kooperatif yang 
melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam kelompok mulai dari awal 
hingga akhir pembelajaran dan 
memberikan kebebasan serta 

kebebasan memilih materi atau topik. 

Model pembelajaran yang menyajikan 
beberapa masalah yang akan 

dipecahkan oleh peserta didik 
menggunakan pikiran kritis dan rasional 
sehingga peserta didik akan paham 

mengenai materi yang diajarkan. 

 Dari segi pengertian tersebut belum bisa diprediksi model mana yang 

lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi. 

 

2.2.6.2 Segi Sintakmatik Model 

 Berikut merupakan tabel perbandingan sintakmatik model 

pembelajaran investigasi kelompok dan model problem based learning. 

Tabel 2.6 Perbandingan Sintakmatik Model 

Sintakmatik Model Investigasi 

Kelompok 

Sintakmatik Model Problem based 

learning 

1. mengidentifikasi topik 
dan mengorganisasi peserta didik 

dalam kelompok, 
2. merencanakan tugas 

yang akan dipelajari, 
3. melakukan investigasi, 
4. mempersiapkan laporan 

akhir, 
5. mempresentasikan 

laporan akhir, 
6. evaluasi. 

1. Orientasi peserta didik 
2. Mengorganisasikan peserta didik 

3. Membimbing penyelidikan 
4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil 
5. Mengevaluasi proses pemecahan 

masalah dan hasil 

 

 Berdasarkan tabel perbandingan sintakmatik kedua model tersebut 

dapat dilihat bahwa langkah-langkah pembelajaran pada model problem based 

learning lebih sedikit dibanding model investigasi kelompok. Artinya 

pembelajaran yang memiliki sintak yang lebih sedikit dianggap lebih efektif 

karena tidak banyak instruksi dan menghemat waktu dan tenaga. Jadi, dapat 
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diprediksikan bahwa model problem based learning lebih efektif digunakan 

dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi 

 

2.2.6.3 Segi Kelebihan Model 

 Berikut merupakan tabel perbandingan kelebihan antara model 

investigasi kelompok dan model problem based learning. 

Tabel 2.7 Perbandingan Kelebihan Model 

Kelebihan Model Investigasi 

Kelompok 

Kelebihan Model Problem based 

learning 

1. Secara Pribadi 
1) Dalam proses belajar dapat 

bekerja secara bebas. 

2) Memberi semangat untuk 
berinisiatif, kreatif, dan aktif. 

3) Rasa percaya diri dapat lebih 
meningkat. 

4) Dapat belajar untuk 

memecahkan dan menangani 
suatu masalah. 

5) Mengembangkan antusiasme 

dan rasa pada fisik 
2. Secara Sosial 

1) Meningkatkan belajar bekerja 
sama. 

2) Belajar berkomunikasi baik 

dengan teman sendiri maupun 
guru. 

3) Belajar berkomunikasi yang 
baik secara sistematis. 

4) Belajar menghargai pendapat 

orang lain. 
5) Meningkatkan partisipasi 

dalam membuat suatu 
keputusan. 

3. Secara Akademis 

1) Peserta didik terlatih untuk 
mempertanggungjawabkan 

jawaban yang diberikan. 
2) Bekerja secara sistematis. 
3) Mengembangkan dan melatih 

1. Peserta didik lebih memahami 
konsep yang diajarkan karena 
peserta didik sudah menemukan 

konsep tersebut. 
2. Melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam memecahkan masalah 
dan menuntut keterampilan 
berpikir peserta didik yang lebih 

tinggi. 
3. Pengetahuan tertanam 

berdasarkan skema yang dimiliki 

peserta didik, sehinggap 
pembelajaran lebih bermakna. 

4. Peserta didik dapat merasakan 
manfaat pembelajaran, karena 
masalah-masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan 
dengan kehidupan nyata. Hal ini 

bisa meningkatkan motivasi dan 
ketertarikan peserta didik 
terhadap bahan yang telah 

dipelajari. 
5. Membuat peserta didik lebih 

mandiri dan dewasa, mampu 
memberi aspirasi dan menerima 
pendapat orang lain, serta 

menanamkan sikap sosial yang 
positif dengan peserta didik lain. 

6. Pengondisian peserta didik dalam 
belajar kelompok yang saling 
berinteraksi terhadap pembelajar 
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keterampilan fisik dalam 
berbagai bidang. 

4) Merencanakan dan 
mengorganisasikan 
pekerjaannya. 

5) Mengecek kebenaran jawaban 
yang dibuat. 

6) Selalu berpikir tentang cara 
atau strategi yang digunakan 
sehingga didapat suatu 

kesimpulan yang berlaku 
umum. 

 

dan teman sejawat, sehingga 
pencapaian ketuntansan belajar 

peserta didik dapat diharapkan. 
7. Model problem based learning 

diyakini dapat 

menumbuhkembangkan 
kemampuan kreativitas peserta 

didik, baik secara individual 
maupun kelompok. Hal ini 
disebabkan hampir setiap langkah 

menuntut keaktifan peserta didik. 
 

 Berdasarkan tabel perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model investigasi kelompok lebih efektif dibanding model problem based 

learning. Hal ini dapat dilihat dari segi kuantitas, model investigasi kelompok 

memiliki lebih banyak kelebihan sehingga dianggap lebih berpotensi memiliki 

keefektifan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi.  

 

2.2.6.4 Segi Kekurangan Model  

 Berikut merupakan tabel perbadingan kekurangan antara model 

investigasi kelompok dan model problem based learning. 

Tabel 2.8 Perbandingan Kekurangan Model 

Kekurangan Model Investigasi 

Kelompok 

Kekurangan Model Problem based 

learning 

1. Sedikitnya materi disampaikan 

pada satu kali pertemuan. 
2. Sulitnya memberikan penilaian 

secara personal. 
3. Tidak semua topik cocok 

untuk diterapkan dengan 

model ini. model ini cocok 
untuk diterapkan pada suatu 

topik yang menuntut peserta 
didik untuk memahami suatu 
bahasan dari pengalaman yang 

dialami sendiri atau dilakukan 

1. Bagi peserta didik yang malas, 

tujuan dari model tersebut tidak 
dapat tercapai. 

2. Membutuhkan banyak waktu dan 
dana. 

3. Tidak semua mata pelajaran bisa 

diterapkan dengan model tersebut. 
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dengan pengamatan. 
4. Diskusi kelompok biasanya 

berjalan kurang efektif. 
5. Peserta didik yang tidak tuntas 

memahami materi prasyarat 

akan mengalami kesulitan saat 
menggunakan model ini. 

 Model problem based learning memiliki lebih sedikiti kekurangan 

dibanding model investigasi kelompok. Hal itu menunjukkan bahwa model yang 

memiliki sedikit kekurangan lebih efektif digunakan dalam proses pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model problem based learning lebih efektif 

digunakan dalam mengkonstruksi teks negosiasi. 

 Berdasarkan perbandingan yang dilihat dari segi pengertian, 

sintakmatik, kelebihan, dan kekurangan model maka dapat disimpulkan bahwa 

model problem based learning dianggap lebih efektif dibanding model investigasi 

kelompok.  

 

2.2.7 Pembelajaran Mengkonstruksi Teks Negosiasi Melalui Model 

 Investigasi Kelompok berbantuan Media Video 

Penerapan model investigasi berbantuan media video dalam pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi yaitu sebagai berikut. 

1. Seleksi topik, guru memberikan penjelasan masalah terhadap peserta didik 

yang telah dibentuk kelompok terkait negosiasi yang sulit yang terjadi antara 

penjual dan konsumen, khususnya pada transaksi jual beli barang yang 

tergolong besar misalnya penjualan sepeda motor atau leptop bekas. 

2. Perencanaan kerjasama, peserta didik bersama mendiskusikan 

mengenai perencanaan yang akan dilakukan. Selain itu mereka membagi 

tugas antara peserta didik satu dengan yang lain dalam 1 kelompok tersebut. 
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Peserta didik akan melakukan observasi ke lapangan untuk pengamatan atau 

wawancara secara langsung. Oleh karena itu, peserta didik diharuskan 

menyusun draft pengamatan atau daftar pengamatan pada saat terjun ke 

lapangan. 

3. Implementasi, peserta didik melaksanakan rencana yang telah dirancang yaitu 

terjun secara langsung ke lapangan yaitu ke tempat penjualan sepeda motor 

atau leptop bekas. 

4. Analisis dan sistesis, peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya 

untuk membuat teks negosiasi sesuai dengan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan. 

5. Penyajian hasil akhir, peserta didik menyajikan hasil diskusi berupa teks 

negosiasi yang ditulis berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

negosiasi sehingga menghasilkan tulisan yang baik. 

6. Evaluasi, guru bersama peserta didik memberikan evaluasi pada hasil tulisan 

yang telah dibuat oleh peserta didik. 

 

2.2.8 Pembelajaran Mengkonstruksi Teks Negosiasi Melalui Model Problem 

based learning berbantuan Media Video 

Penerapan model problem based learning berbantuan media video dalam 

pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi yaitu sebagai berikut. 

1. Orientasi masalah, guru menyajikan sebuah masalah terkait negosiasi yang 

terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi pada penjualan barang-barang 

bekas 
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2. Mengorganisasikan peserta didik, peserta didik mendiskusikan fakta-fakta 

atau penyebabnya. Peserta didik mencari tahu sesuai dengan pengalaman 

yang mereka miliki. Selain itu, peserta didik menggali hal-hal yang mereka 

butuhkan dan mendesain rencana kerja. 

3. Membimbing penyeledikan, peserta didik mencari sumber-sumber seuai 

dengan rencana kerja yang telah dibuat. misalnya ke perpustakaan untuk 

mencari buku-buku yang berhubungan dan mendukung tentang negosiasi atau 

terjun secara langsung ke masyarakat agar data yang diperoleh lebih valid. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik saling berbagi 

sesuai info yang telah diperoleh kemudian mendiskusikannya agar 

mendapatkan hasil diskusi berupa aspek-aspek yang mendasari terjadinya 

negosiasi yang baik. 

5. Mengevaluasi proses pemecahan masalah dan hasil, peserta didik 

mengevaluasi hasil diskusi yang telah didapat agar menjadi hasil yang lebih 

matang sehingga nantinya akan menghasilkan teks negosiasi yang baik. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mengkonstruksi teks negosiasi merupakan kompetensi yang harus dikuasi 

oleh peserta didik kelas X SMK. Hal ini disebabkan kompetensi tersebut terdapat 

dalam standar isi kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Ketidakefektifan penggunaan 

model dan media pembelajaran dalam kegiatan menulis teks menjadikan suatu 

objek penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan cara perlakuan kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2. Dengan adanya model konvensional, perilaku dan hasil 
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belajar peserta didik dapat dikatakan kurang berkualitas, selain itu terbatasnya 

pemanfaatan media dan sarana prasarana juga dapat dijadikan sebagai alasan 

perlakuan kelas eksperimen. Peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik dengan 

penyajian pembelajaran yang bersifat konvensional. 

Model investigasi kelompok dan model problem based learning dengan 

media video digunakan sebagai rangsangan peserta didik lebih efektif dalam 

mengkonstruksi teks negosiasi. Selain dapat melatih peserta didik berpikir kritis 

dan rasioanal, keduanya juga memiliki kekhasan melatih kerjasama dalam 

kelompok untuk saling membantu untuk pemahaman dan pemecahan terhadap 

sebuah persoalan atau isi pelajaran.  

Proses pembelajaran pada penelitian ini diawali dengan mengkaji hasil 

pretest. Pretest dilakukan pada kelas X Akuntansi 1 sebagai kelas eksperimen 1 

dan X Akuntansi 2  sebagai kelas eksperimen 2 yaitu sebelum diberi perlakuan 

dengan menggunakan model dan media yang ditentukan. Kelas eksperimen 1 

pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi dengan model investigasi kelompok. Sementara itu, kelas eksperimen 2 

pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem 

based learning. 

Setelah pelaksanaan proses pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi 

melalui model investigasi kelompok dan model problem based learning dengan 

media video bertema kewirausahaan, maka peneliti akan memberikan tes akhir 

(posttest). Dari hasil posttest kemudian akan diperoleh perbedaan hasil belajar 
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mengkonstruksi teks negosiasi menggunakan model investigasi kelompok dan 

model problem based learning dengan media video bertema kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. H0 : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model konvensional dan 

penggunaan media yang kurang maksimal 

Hasil Belajar Mengkonstruksi 

Teks Negosiasi sebelum diberi 

perlakuan (pretest) 

Hasil Belajar Mengkonstruksi 

Teks Negosiasi sebelum diberi 

perlakuan (pretest) 

 

Pemberian Model Pembelajaran 

Investigasi Kelompok 

Berbantuan Media Video (X1) 

Pemberian Model Pembelajaran 

Problem Based Leraning 

Berbantuan Media Video (X2) 

 

Hasil Belajar Setelah Diberi 

Perlakuan/Postest (y) 

Hasil Belajar Setelah Diberi 

Perlakuan/Postest (y) 

 

Ada Perbedaan Hasil Belajar Mengkonstruksi Teks Negosiasi Menggunakan 

Model Investigasi Kelompok dan Model Problem based learning Berbantuan 

Media Video 

Dilakukan penelitian metode eksperimen terhadap pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi dengan menggunakan model investigasi 

kelompok dan model problem based learning berbantuan media video. 
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 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mengkonstruksi teks 

negosiasi pada kelompok eksperimen 1 sebelum mendapat perlakuan 

menggunakan model investigasi kelompok dengan pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi pada kelompok eksperimen 1 setelah 

mendapat perlakuan menggunakan model investigasi kelompok.  

 : Ada perbedaan yang signifikan antara mengkonstruksi teks negosiasi pada 

kelompok eksperimen 1 sebelum diberikan perlakuan model investigasi 

kelompok dan  setelah mendapatkan perlakuan menggunakan model 

investigasi kelompok. 

2. H0 : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

H0 : Tidak ada perbedaan yang  signifikan antara pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi pada kelompok eksperimen 2 sebelum 

mendapat perlakuan menggunakan model problem based learning 

dengan pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi pada kelompok 

ekperimen 2 setelah mendapat perlakuan menggunakan model problem 

based learning. 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran mengkonstruksi 

teks negosiasi pada kelompok eksperimen 2 sebelum mendapatkan 

perlakuan model problem based learning dan setelah mendapat 

perlakuan menggunakan model problem based learning dengan 

pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi  pada kelompok ekperimen  

3. H0 : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 
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H0 : Pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi menggunakan model 

problem based learning tidak lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi menggunakan model investigasi 

kelompok (tidak ada perbedaan siginifikan antara kedua model). 

Ha : Pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi menggunakan model 

problem based learning lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi menggunakan model investigasi 

kelompok (ada perbedaan signifikan antara kedua model). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan model investigasi kelompok berbantuan media video bertema 

kewirausahaan efetif dilakukan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi peserta didik kelas X. Hal tersebut dibuktikan melalui uji hipotesis 

akhir yaitu berdasarkan uji perbedaan dua rata-rata (uji t) skor tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) kelompok investigasi kelompok , diperoleh 

thitung = -100,124 dan ttabel = -1,993 sehingga thitung berada di daerah penolakan 

Ho. Selain itu, sig < 0,05 yaitu 0,00 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal itu 

menunjukkan hasil tes akhir lebih baik dari pada tes awal.  

2. Penerapan model problem based learning berbantuan media video bertema 

kewirausahaan efektif dilakukan dalam pembelajaran mengkonstruksi teks 

negosiasi pada peserta didik kelas X. Hal tersebut dibuktikan melalui uji 

hipotesis akhir yaitu berdasarkan uji perbedaan dua rata-rata (uji t) skor tes 

awal (pretest) dan tes akhir (posttest) kelompok problem based learning, 

diperoleh thitung = -8,675 dan ttabel = -2,030 sehingga thitung berada di daerah 

penolakan Ho. Selain itu, sig < 0,05 yaitu 0,00 < 0,05 sehingga H0 ditolak. 

3. Model problem based learning berbantuan media video bertema 

kewirausahaan lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran mengkonstruksi 
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teks negosiasi kelas X dibanding model investigasi kelompok berbantuan 

media video bertema kewirausahaan. Simpulan ini berdasarkan hasil uji t 

perbedaan dua rata-rata dilihat dari nilai sig < 0,05 yaitu 0,036 < 0,05, karena 

sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

kondisi akhir antara kelompok investigasi kelompok dan kelompok problem 

based learning. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut. 

1. Guru bahasa Indonesia hendaknya menerapkan model problem based 

learning berbantuan media video bertema kewirausahaan dalam pembelajaran 

mengkonstruksi teks negosiasi karena telah terbukti keefektifannya 

dibandingkan dengan model investigasi kelompok berbantuan media video 

bertema kewirausahaan, 

2. Peneliti bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan hasil penelitian 

ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian terhadap penerapan model 

problem based learning dalam pembelajaran mengkonstruksi teks negosiasi. 
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