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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Bahasan dalam Bab V ini dideskripsikan temuan-temuan penelitian. Deskripsi 

pada bab ini disesuaikan dengan rumusan masalah pada Bab I. Secara garis besar, 

rumusan masalah pada Bab I terbagi atas lima bagian, yaitu mengenai (1) kondisi 

pembelajaran menyimak yang berlangsung selama ini terkait dengan peningkatan 

keterampilan menyimak kritis mahasiswa; (2) gambaran kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa setelah menggunakan model pembelajaran menyimak melalui multimedia 

interaktif; (3) model akhir pembelajaran menyimak melalui multimedia interaktif 

yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa. 

Temuan-temuan penelitian berkaitan dengan kondisi pembelajaran menyimak 

disimpulkan berdasarkan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran menyimak 

selama ini terkait dengan peningkatan keterampilan menyimak kritis mahasiswa, 

desain multimedia interaktif pembelajaran menyimak disimpulkan berdasarkan 

rancangan desain yang telah dirancang dalam meningkatkan keterampilan menyimak 

kritis mahasiswa, model pembelajaran menyimak melalui multimedia interaktif 

disimpulkan berdasarkan rancangan dan revisi model dalam uji coba model terbatas, 

dan gambaran kemampuan menyimak kritis mahasiswa disimpulkan berdasarkan 

pengembangan model uji coba luas pembelajaran menyimak melalui multimedia 

interaktif. 

 

5.1. Kondisi Pembelajaran Menyimak  

Kondisi pembelajaran menyimak dapat dilihat berdasarkan minat mahasiswa 

dalam pembelajaran menyimak sangat tinggi karena mahasiswa mengaggap bahwa 

pembelajaran menyimak menarik, menyenangkan, dan banyak manfaatnya. Namun, 

tanggapan mahasiswa terhadap keterampilan menyimak bahwa kurangnya latihan 

menyimak yang dibimbing dosen masih kurang, tujuan pembelajaran menyimak 
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belum maksimal sesuai/kategori cukup dengan sasaran dan harapan mahasiswa, 

waktu pelaksanaan pembelajaran menyimak masih kurang, dan bahasa dalam 

penyajian oleh dosen belum dapat dipahami atau dicerna dengan baik oleh mahsiswa. 

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat dosen bahwa dalam penyampaian 

pembelajaran menyimak mereka sudah menggunakan bahasa yang jelas, menarik, dan 

segar sehingga mahasiswa tidak merasa bosan dalam setiap pembelajaran. Namun, 

yang menjadi perhatian dari permasalahan tersebut adalah kurangnya keterampilan 

menyimak mikanik dalam pembelajaran menyimak sehingga pembelajaran menyimak 

masih lebih banyak pemahaman materi menyimak. Keterbatasan dalam mengukur 

keterampilan menyimak mahasiswa secara individu, begitu juga waktu yang tersedia 

dalam latihan keterampilan menyimak masih terbatas. 

Adapaun metode pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran 

menyimak masih kurang bervariasi yang hanya pada metode ceramah, diskusi, latihan 

menyimak, dan penugasan. Padahal metode yang bervariasi memungkinkan seorang 

dosen untuk lebih kreatif, aktif, dan inovatif dalam merancang dan mengembangkan 

motode pembelajaran. Metode yang bervariatif tentu menuntut seorang dosen untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif teutama dalam 

pembelajaran menyimak, seperti yang menjadi harapan mahasiswa bahwa 

pembelajaran menyimak lebih berpusat kepada mahasiswa dengan media yang 

memadai sehingga dalam pembelajaran menyimak belum disajikan secara integratif. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sudjana dan Rivai (2007:1) bahwa ada dua 

aspek yang menonjol dalam metodologi pembelajaran, yaitu metode mengajar dan 

media pengajaran. Itu artinya metode yang baik perlu diimbangi dengan media 

pembelajaran yang memadai begitu juga sebaliknya.     

Penggunaan media yang digunakan oleh dosen lebih kepada media dari 

rekaman radio, televisi atau dari internet, sedangkan dalam penyajiannnya lebih 

menggunakan powerpoint. Penyajian yang demikian lebih kepada pelaksanaan 

pembelajaran secara klasikal, sedangkan pemanfaatan laboratorium bahasa masih 
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sangat kurang dimanfaatkan. Media tersebut sudah mengarah kepada pemanfaatan 

multimedia, tetapi belum pada pembelajaran yang interaktif. Artinya media dirancang 

lebih kepada pemanfaatannya yang berpusat pada dosen sehingga aspek interaktif 

masih perlu dikembangkan agar memungkinkan mahasiswa lebih aktif belajar dan 

mengukur keterampilan menyimak. Bebarapa hal yang menyebabkan multimedia 

masih kurang dikembangkan dan digunakan oleh dosen dalam pembelajaran 

menyimak, yaitu ketersediaan softwere multimedia interaktif bahasa Indonesia masih 

sangat terbatas dan kemampuan dosen dalam merancang, mengolah, dan 

mengembangkan media interaktif yang secara otomatis berpengaruh kepada alat ukur 

kemampuan menyimak mahasiswa yang masih sederhana.  

Seseorang yang terampil menyimak perlu didukung dengan konsep 

pemahaman menyimak yang baik. Dalam kenyataanya mahasiswa masih sangat 

kurang kemampuan pemahaman materi menyimak yang mereka kuasai selama ini. 

Padahal pendekatan integratif merupakan pendekatan mutahir yang perlu 

dikembangkan, yaitu penguasaan konsep yang diringi dengan keterampilan mikanik 

menyimak dan kaji ulang begitu seterusnya (Tarigan, 1986:5.17). Menurut 

mahasiswa bahwa dosen kurang menjelaskan dan menyampaikan materi dengan baik. 

Itu artinya penyampaian materi oleh dosen perlu disusun alat ukur kemampuan 

pemahaman materi menyimak serta keterampilan menyimaknya yang diringi dengan 

praktiknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, mahasiswa perlu dibekali dan dilatih 

agar terampil mengoperasikan komputer dengan baik karena bagi mereka 

kemampuan dalam hal itu masih kurang. Begitu juga dengan akses bahan simakan 

melalui internet baik audiovisual, audio, maupun teks, mahasiswa masih sangat 

kurang terbiasa melakukan aktivitas untuk mencari bahan dan memanfaatkannya 

dalam aktivitas pembelajaran mata kuliah Menyimak atau yang lain. Dosen pun juga 

demikian dalam pemanfaatan komputer dan internet masih kurang memadai. 

Adapuan beberapa faktor penghambat bagi aktivitas pembelajaran menyimak ini, 

yaitu bahan simakan dan program media menyimak belum memadai atau belum 
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tersedia dengan baik sehingga diperlukan suatu media pembelajaran yang memadai 

bagi mereka. 

Persiapan mengajar sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh dosen, 

seperti adanya silabus, serta RAP dan SAP. Namun, merencanakan media 

pembelajaran dan menyiapkan alat ukur kemampuan menyimak masih sangat kurang. 

Dalam penyajian materi, dosen sudah menyampaikannya sesuai dengan tahapan 

dalam setiap indikator pertemuan pembelajaran menyimak. Beberapa dosen yang lain 

masih kurang mempersiapkan persiapan mengajar begitu juga dengan alat evaluasi 

dan media pembelajaran yang digunakannya. Padahal dosen dituntut memiliki 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang memadai dalam pengembangan ilmunya. 

Kekreativitasan dosen sangat dituntut dalam pengembangan media pembelajaran 

menyimak ini. Persiapan mengajar yang perlu diperhatikan dosen salah satunya 

adalah menyiapkan alat tes, baik tes awal maupun tes akhir keterampilan menyimak. 

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan menyimak baik di awal maupun di 

akhir pembelajaran agar bagian-bagian yang menjadi kekurangan atau kelemahan 

mahasiswa menjadi penekanan dalam pembelajarannya. Hal tersebut merupakan 

komponen dalam strategi pembelajaran metakognitif, seperti perencanaan belajar, 

proses pembelajaran, pemantauan produksi dan pemahaman seseorang, serta evaluasi 

pembelajaran (Purpura dalam Brown, 2007:143). 

Sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen lebih memilih bertanya daripada 

tes akhir menyimak yang terstruktur untuk mengetahui kemampuan menyimak 

mahasiswa. Berbagai upaya dosen untuk meningkatkan penguasaan menyimak 

mahasiswa dalam bentuk alat evaluasi. Alat evaluasi sebaiknya diberi standar 

penilaian/skor. Begitu juga dengan metode yang digunakan harus lebih bervariasi. 

Kebervariasian metode yang digunakan oleh dosen belum disajikan secara integratif. 

Dosen lebih mengutamakan hasil daripada proses menyimak, padahal menyimak 

merupakan suatu proses yang perlu dilatih dalam meningkatkan keterampilan 

menyimak. Tidak hanya sekadar bahan simakan yang tersedia diberikan tes kepada 
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mahasiswa, tetapi perlu disajikan sesuai dengan tahapan dalam pembelajaran 

menyimak secara integratif. Dalam hal ini dosen masih kurang  menggunakan metode 

pembelajaran menyimak yang bervariasi dan pembelajaran menyimak masih berpusat 

pada dosen. Untuk mewujudkan itu semua, peneliti mencoba melakukan inovasi 

dalam pengembangan model pembelajaran yang terintegrasi dalam suatu media 

pembelajaran yang memadai. Media ini digunakan oleh mahasiswa dalam melatih 

keterampilan menyimak secara mandiri dan sistematis, salah satunya adalah 

multimedia interaktif dengan memanfaatkan program macromediaflash.  

Salah satu faktor yang sangat erat dalam mempengaruhi peningkatan 

keterampilan menyimak kritis mahasiswa adalah kinerja strategi menyimak kritis. 

Kinerja strategi menyimak inilah dalam pelaksanaan pengajaran diimplementasikan 

secara integratif atau yang peneliti sebut dengan model pembelajaran menyimak aktif 

integratif. Keaktifan mahasiswa di sini terlihat ketika mahasiswa melaksanakan dan 

mengevaluasi secara mandiri terhadap apa yang dilakukannya dalam aktivitas 

menyimak seuai dengan tahapan dan aktivitas yang telah ditentukan dalam kinerja 

menyimak kritis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, mahasiswa masih belum 

terbiasa melakukan aktivitas kinerja menyimak kritisnya dengan baik. Hal tersebut 

dapat diamatai berdasarkan tanggapan mahasiswa terhadap kondisi kinerja strategi 

menyimak sebelum adanya perlakuan model pembelajaran menyimak aktif integratif. 

Jika mahasiswa sudah menerapkan strategi menyimak dengan baik, 

mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas menyimak 

(Underwood, 1989). Namun, kenyataannya strategi menyimak mahasiswa masih 

perlu ditingkatkan. Berdasarkan angket yang diberikan kepada mahasiswa 

menunjukkan bahwa kinerja strategi menyimak berada pada rata-rata 2,93 dalam 

kategori cukup. Adapun rata-rata masing-masing kategori, yaitu strategi kinerja 

menyimak mahasiswa pada sebelum menyimak atau pada persiapan menyimak 

dikelompokkan ke dalam kategori baik dengan skala rata-rata 3.12. Strategi kinerja 

menyimak mahasiswa pada saat menyimak atau menerapkan proses menyimak 
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dikelompokkan ke dalam kategori cukup dengan skala rata-rata 2.82. Strategi kinerja 

menyimak mahasiswa pada setelah menyimak atau merefleksikan tujuan menyimak 

dikelompokkan ke dalam kategori cukup dengan skala rata-rata 2.85. Hal tersebut 

mengidikasikan bahwa perlunya penerapan model pembelajaran aktif integratif agar 

strategi kinerja menyimak menjadi lebih baik yang nantinya secara langsung akan 

dapat meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa. Adapun rekapitulasi 

kinerja strategi menyimak pada studi pendahuluan dapat dilihat dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 5.1 Kinerja Strategi Menyimak Mahasiswa pada Studi Pendahuluan 

No. Tahapan Rata-

rata 

Persentase 
(100%) 

Kategori 

1. Persiapan Menyimak 3.12 35% Baik 

2. Menerapkan Proses Menyimak 2.82 32% Cukup 

3. Merefleksikan Tujuan 

Menyimak 

2,85 33% Cukup 

 

5.2 Uji Model PMAI secara Terbatas  

Model PMAIMI hasil revisi pada uji terbatas baik pada kelas ekperimen dan 

kelas kontrol mengalami peningkatan yang berarti. Model PMAIMI pada kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yang tinggi dan efektif dalam meningkatkan 

keterampilan menyimak kritis, sedangkan pada kelas kontrol mengalami peningkatan 

sedikit dan kurang efektif dalam meningkatkan keterampilan menyimak kritis. 

Berdasarkan hasil deskriptif terhadap hasil belajar menyimak kritis mahasiswa  yang 

diuji validasi pada kedua kelompok pembelajaran menunjukkan bahwa sebelum 

proses pembelajaran, rata-rata hasil belajar mahasiswa yang mendapat Model 

PMAIMI sebesar 56,7. Nilai rata-rata ini relatif sama dengan hasil belajar mahasiswa 

yang mendapatkan Model PMAIMA yang berlaku (kelas kontrol) dengan rata-rata 

sebesar 54,40. Setelah pembelajaran, terjadi perbedaan rata-rata hasil belajar kedua 

kelompok mahasiswa tersebut dan peningkatannya. Mahasiswa yang telah mendapat 

Model PMAIMI (kelas eksperimen) memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 81,15 
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dan mahasiswa yang telah mendapatkan pembelajaran Model PMAIMA memperoleh 

rata-rata hasil belajar sebesar 58,44. Peningkatan hasil belajar mahasiswa yang 

mendapat Model PMAIMI termasuk dalam kategori tinggi dan peningkatan hasil 

belajar mahasiswa yang mendapat Model PMAIMA yang berlaku termasuk dalam 

kategori sedikit. Itu artinya Model PMAIMI lebih efektif digunakan dalam 

pembelajaran menyimak dibandingkan dengan Model PMAIMA sehingga model ini 

dapat diimplementasikan dalam uji coba luas baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. 

 

5.2.1 Unjuk Kerja Keterampilan Menyimak Kritis  

Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMI pada uji terbatas kelas 

eksperimen ini jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Model 

PMAIMA. Unjuk kerja menyimak kritis mahasiswa pada Model PMAIMI berada 

pada kategori sangat baik (rata-rata 81) yang sebelumnya pada tes awal berada pada 

kategori cukup (rata-rata 47,4). Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMA pada 

uji terbatas ini juga berada pada kategori cukup (rata-rata 47) pada tes awalnya, tetapi 

di akhir pembelajaran hanya mengalami peningkatan sedikit yang masih dalam 

kategori cukup (rata-rata 58,5). Ini mengimplikasikan bahwa Model PMAIMA lebih 

efektif jika dibandingkan dengan Model PMAIAMA sehingga Model PMAIMI siap 

untuk diujicobakan pada kelas dan kelompok yang lebih luas/uji luas. 

Uji coba terbatas tersebut mengimplikasikan bahwa Model PMAIMI dalam 

unjuk kerja keterampilan menyimak kritis mahasiswa sudah sangat baik, yaitu 1) 

Pertimbangan jawaban yang dibuat interpretatif, sudah terfokus pada simakan, dan 

tersusun dengan urutan yang benar. 2) Unjuk kerja kemampuan menentukan 

perbedaan informasi menyimak kritis mahasiswa adalah mahasiswa interpretatif 

dalam membuat persamaan dan perbedaan, persamaan dan perbedaan yang dibuat 

terfokus pada simakan, dan persamaan dan perbedaan yang dibuat sudah tersusun 

dengan urutan yang benar. 3) Unjuk kerja kemampuan menentukan informasi baru 



 

 

 

247 

 

 
Arono, 2013 
Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif Melalui Multimedia Interaktif Sebagai Determinan 
Peningkatan Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

menyimak kritis mahasiswa adalah evaluatif yang benar dalam menentukan informasi 

baru/tambahan, informasi baru/tambahan yang dibuat sudah terfokus pada simakan, 

dan informasi baru/tambahan yang dibuat sudah tersusun dengan urutan yang benar. 

4) Unjuk kerja kemampuan menentukan informasi secara objektif dan evaluatif 

menyimak kritis mahasiswa adalah mahasiswa objektif dan evaluatif dalam 

menentukan informasi, keobjektifan dan evaluatif informasi mahasiswa sesuai dengan 

bahan simakan, dan urutan informasi sudah objektif dan evaluatif. 5) Unjuk kerja 

kemampuan menentukan generalisasi dan hipotesis menyimak kritis mahasiswa 

adalah generalisasi yang dibuat mahasiswa sudah lengkap dan interpretatif, 

generalisasi yang dibuat sudah terfokus pada simakan, dan generalisasi yang dibuat 

sudah tersusun dengan urutan yang benar. Selain itu, unjuk kerja kemampuan 

menentukan hipotesis menyimak kritis mahasiswa yang dibuat sudah produktif, 

hipotesis yang dibuat sudah terfokus pada simakan, dan hipotesis yang dibuat sudah 

tersusun dengan urutan yang benar.  

Uji coba terbatas tersebut mengimplikasikan bahwa Model PMAIMA dalam 

unjuk kerja keterampilan menyimak kritis mahasiswa masih cukup, yaitu 1) 

Pertimbangan jawaban yang dibuat interpretatif, tetapi pertimbangan jawaban belum 

terfokus pada simakan dan belum tersusun dengan urutan yang benar. 2) Unjuk kerja 

kemampuan menentukan perbedaan informasi menyimak kritis mahasiswa adalah 

mahasiswa interpretatif dalam membuat persamaan dan perbedaan, tetapi persamaan 

dan perbedaan yang dibuat kurang terfokus pada simakan dan persamaan dan 

perbedaan yang dibuat juga kurang tersusun dengan urutan yang benar. 3) Unjuk 

kerja kemampuan menentukan informasi baru menyimak kritis mahasiswa adalah 

evaluatif yang benar dalam menentukan informasi baru/tambahan, tetapi informasi 

baru/tambahan yang dibuat kurang terfokus pada simakan dan informasi 

baru/tambahan yang dibuat juga kurang tersusun dengan urutan yang benar. 4) Unjuk 

kerja kemampuan menentukan informasi secara objektif dan evaluatif menyimak 

kritis mahasiswa adalah mahasiswa objektif dan evaluatif dalam menentukan 
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informasi, tetapi keobjektifan dan evaluatif informasi mahasiswa kurang sesuai 

dengan bahan simakan dan urutan informasi juga kurang objektif dan evaluatif. 5) 

Unjuk kerja kemampuan menentukan generalisasi dan hipotesis menyimak kritis 

mahasiswa adalah generalisasi yang dibuat mahasiswa sudah lengkap dan 

interpretatif, tetapi generalisasi yang dibuat kurang terfokus pada simakan dan 

generalisasi yang dibuat kurang tersusun dengan urutan yang benar. Selain itu, unjuk 

kerja kemampuan menentukan hipotesis menyimak kritis mahasiswa yang dibuat 

sudah produktif, tetapi hipotesis yang dibuat kurang terfokus pada simakan dan 

hipotesis yang dibuat kurang tersusun dengan urutan yang benar. 

 

5.2.2  Analisis Keterampilan Kemampuan Pemahaman Menyimak Kritis  

           Analisis keterampilan kemampuan pemahaman menyimak kritis dilakukan 

dengan menghitung dalam bentuk  rata-rata  tingkat pencapaian kemampuan 

pemahaman menyimak kritis mahasiswa, yaitu total jawaban dibagi dengan jumlah 

responden secara keseluruhan dengan skala interval 31. Konversi tersebut 

berkualifikasi kemampuan pemahaman menyimak kritis baik sekali jika tingkat 

pencapaian 129-160, baik jika tingkat pencapaian 97-128, sedang jika tingkat 

pencapaian 65-96, kurang jika tingkat pencapaian 33-64, dan kurang sekali jika 

tingkat pencapaian 0-32.  

Kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-bicara dan 

simak tulis baik kelas ekperimen maupun kelas kontrol berada pada kategori baik 

sekali dan baik (Model PMAIMI=136 dan Model PMAIMA= 127,66) dan diakhir 

pembelajaran kedua model ini mengalami peningkatan terutama pada kelas 

ekperimen, tetapi masih tetap berada pada kategori yang sama (Model PMAIMI=140 

dan Model PMAIMA= 99,56). Itu artinya bahwa simak bicara Model PMAIMI pada 

kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa adalah jumlah unsur benar 

sudah mendekati sempurna, baik pada pemahaman isi simakan, pemahaman detail isi 

simakan, kelancaran pengungkapan, ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, 



 

 

 

249 

 

 
Arono, 2013 
Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif Melalui Multimedia Interaktif Sebagai Determinan 
Peningkatan Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

maupun pada kebermaknaan penuturan. Begitu juga dengan kemampuan pemahaman 

pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-tulis adalah jumlah unsur benar 

juga sudah mendekati sempurna, baik pada pemahaman isi simakan, pemahaman 

detail isi simakan, ketepatan organisasi simakan, ketepatan diksi, ejaan dan tata tulis, 

ketepatan struktur kalimat, maupun kebermaknaan tulisan. 

Kelas kontrol pada uji terbatas berada pada kategori baik. Itu artinya bahwa 

simak bicara pada kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa adalah 

jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi 

simakan, pemahaman detail isi simakan, kelancaran pengungkapan, ketepatan diksi, 

ketepatan struktur kalimat, maupun pada kebermaknaan penuturan. Begitu juga 

dengan kemampuan pemahaman pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk 

simak-tulis adalah jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada 

pemahaman isi simakan, pemahaman detail isi simakan, ketepatan organisasi 

simakan, ketepatan diksi, ejaan dan tata tulis, ketepatan struktur kalimat, maupun 

kebermaknaan tulisan.g  

 

5.2.3 Hubungan antara Kinerja Strategi Menyimak Mahasiswa dengan Hasil  

         Belajar Menyimak Kritis  

Kinerja strategi menyimak mahasiswa dalam implementasi pembelajaran 

menyimak Model PMAIMA maupun Model PMAIMI mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan strategi menyimak mahasiswa pada studi pendahuluan. 

Perlakukan pada mahasiswa uji terbatas ini menunjukkan bahwan strategi menyimak 

Model PMAIMA kelas kontrol pada tahap persiapan berada pada rata-rata 3,5 (36%) 

dalam kategori baik, tahap penerapan proses menyimak berada pada rata-rata 3,2 

(33%) dalam kategori baik, dan tahap merefleksikan tujuan menyimak berada pada 

rata-rata 3,1 (31%) dengan kategori baik juga. Kinerja strategi menyimak Model 

PMAIMI kelas ekperimen menunjukkan bahwa tahapan persiapan menyimak berada 

pada rata-rata 3,69 (35%) dengan kategori sangat baik, tahap penerpakan proses 
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menyimak berada pada rata-rata 3,31 (31%) dengan kategori baik, dan tahap 

merefleksikan tujuan menyimak berada pada rata-rata 3,54 (34%) dengan kategori 

baik. Hal itu mengimplikasikan bahwa Model PMAIMI ini bisa diimplikasikan atau 

diujicobakan pada kelas yang lebih luas atau uji coba luas dengan berbagai revisi 

dalam penerpan model pembelajarannya. Adapun perincian kinerja strategi 

menyimak mahasiswa pada uji coba terbatas ini dapat dilihat dalam tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 5.2 Kinerja Strategi Menyimak Mahasiswa pada Uji Coba Terbatas  

Kelas Kontrol dan Ekperimen 

 

No. Tahapan Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 

Rata-

rata 

Persentase 
(100%) 

Kategori Rata-

rata 

Persentase 
(100%) 

Kategori 

1. Persiapan Menyimak 3,5 36% Baik 3,69 35% Sangat Baik
 

2. Menerapkan Proses 

Menyimak 

3,2 33% Baik 3,31 31% Baik 

3. Merefleksikan Tujuan 

Menyimak 

3,1 31% Baik 3,54 34% Baik 

 

5.2.3.1 Hubungan antara Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan  

            Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa 

Hubungan Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir 

Menyimak Kritis Mahasiswa pada Kelompok Eksperimen (UNIB) Kelas Terbatas 

(Kelas A) dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 

H0 :  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak 

kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada kelompok eksperimen (UNIB) kelas terbatas 

(Kelas A) 

H1 :  terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok eksperimen (UNIB) kelas terbatas (Kelas A) 
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  = 0,05 

Dengan menggunakan software SPSS 20.0, diperoleh hasil analisis korelasi 

untuk hipotesis di atas sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3 Hasil Analisis Korelasi untuk Hipotesis Hubungan Strategi Menyimak 

Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada 

Kelompok Eksperimen (UNIB) Kelas Terbatas (Kelas A) 

 

Hubungan 
Koefisien 

korelasi (r) 

t 

hitung 
t tabel Sig. Kesimpulan 

SMK vs MK 
-0,152 -0,650 

-2,101 

& 

2,101 

0,524 

Tidak terdapat 

hubungan 

signifikan 
(UNIB Kelas A) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,152 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,524. Koefisien korelasi bertanda negatif 

menunjukkan arah hubungan yang cenderung berbanding terbalik antara SMK 

dengan MK, artinya SMK yang semakin tinggi cenderung diikuti oleh MK yang 

semakin rendah dan sebaliknya. nilai 0,152 menunjukkan hubungan yang terjadi 

dalam kategori sangat lemah (interval 0,00 – 0,199). Sedangkan nilai signifikansi 

sebesar 0,524 > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi tidak signifikan 

(menerima H0) , hal ini senada dengan nilai t hitung (-0,650) yang berada di antara 

kedua nilai t tabel (-2,101 dan 2,101). Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa pada kelompok 

eksperimen (UNIB) kelas terbatas (Kelas A). 

Tabel 5.4 Kategorisasi Strategi Menyimak Kritis dan Kemampuan Menyimak Kritis 

Kelas A Uji Terbatas UNIB 



 

 

 

252 

 

 
Arono, 2013 
Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif Melalui Multimedia Interaktif Sebagai Determinan 
Peningkatan Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

Strategi Menyimak 

Kritis (SMK) 

Kemampuan Menyimak Kritis (MK) 
Jumlah 

Baik Sangat Baik 

F % F % f % 

Cukup 1 50,0 1 50,0 2 100 

Baik 2 33,3 4 66,7 6 100 

Sangat Baik 5 41,7 7 58,3 12 100 

Jumlah 8 40,0 12 60,0 20 100 

 

Berdasarkan kategorisasi SMK dan MK, diketahui bahwa dari 2 orang kelas 

A eksperimen, setengahnya memiliki kemampuan menyimak kritis yang baik dan 

setengahnya lagi terkategori sangat baik. Dari enam orang yang terkategori memiliki 

SMK baik, setelah eksperimen mayoritas menghasilkan kemampuan menyimak kritis 

yang sangat baik (66,7%), demikian pula dari 12 orang yang terkategori memiliki 

SMK sangat  baik, setelah eksperimen mayoritas menghasilkan kemampuan 

menyimak kritis yang sangat baik (58,3%). Itu artinya strategi kinerja menyimak 

mahasiswa yang sangat baik perlu diimbangi dengan kemampuan menyimak kritis 

yang sangat baik pula, tetapi dalam hal ini kemampuan menyimak kritis mahasiswa 

masih dalam kategori baik. Jadi, kedua hal ini baik strategi kinerja menyimak 

maupun kemampuan menyimak kritis sudah dalam kategori baik sehingga model ini 

siap untuk diujicobakan secara luas. 

5.2.3.2 Hubungan antara Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan  

            Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada Kelompok Kontrol (UMB) Kelas       

            Terbatas (Kelas A) 

H0 :  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak 

kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada kelompok kontrol (UMB) kelas terbatas (Kelas A) 

H1 :  terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok kontrol (UMB) kelas terbatas (Kelas A) 
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  = 0,05 

Dengan menggunakan software SPSS 20.0, diperoleh hasil analisis korelasi 

untuk hipotesis di atas sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 5.5 Hasil Analisis Korelasi untuk Hipotesis Hubungan Strategi Menyimak 

Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada 

Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Terbatas (Kelas A) 

 

Hubungan 
Koefisien 

korelasi (r) 

t 

hitung 
t tabel Sig. Kesimpulan 

SMK vs MK 
0,086 0,471 

-2,042 

& 

2,042 

0,641 

Tidak terdapat 

hubungan 

signifikan 
(UMB Kelas A) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,086 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,641. Koefisien korelasi bertanda positif 

menunjukkan arah hubungan yang cenderung berbanding lurus antara SMK dengan 

MK, artinya SMK yang semakin tinggi cenderung diikuti oleh MK yang semakin 

tinggi pula dan sebaliknya. nilai 0,086 menunjukkan hubungan yang terjadi dalam 

kategori sangat lemah (interval 0,00 – 0,199). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 

0,641 > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi tidak signifikan (menerima 

H0) , hal ini senada dengan nilai t hitung (0,471) yang berada di antara kedua nilai t 

tabel (-2,042 dan 2,042). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis mahasiswa dengan 

kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa pada kelompok kontrol (UMB) kelas 

terbatas (Kelas A). 

 

Tabel 5.6 Kategorisasi Strategi Menyimak Kritis dan Kemampuan Menyimak Kritis 

Kelas A Uji Terbatas UMB 



 

 

 

254 

 

 
Arono, 2013 
Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif Melalui Multimedia Interaktif Sebagai Determinan 
Peningkatan Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

Strategi 

Menyimak 

Kritis (SMK) 

Kemampuan Menyimak Kritis (MK) 
Jumlah 

Kurang Cukup Baik 

f % f % f % f % 

Cukup 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7 100 

Baik 0 0,0 13 100,0 0 0,0 13 100 

Sangat Baik 1 8,3 10 83,3 1 8,3 12 100 

Jumlah 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100 

 

Berdasarkan kategorisasi SMK dan MK, diketahui bahwa dari 7 orang kelas 

A kontrol, semuanya memiliki kemampuan menyimak kritis yang cukup. Dari 13 

orang yang terkategori memiliki SMK baik, setelah kontrol semuanya menghasilkan 

kemampuan menyimak kritis yang cukup (100%). Dari 12 orang yang terkategori 

memiliki SMK sangat  baik, setelah kontrol mayoritas menghasilkan kemampuan 

menyimak kritis yang cukup (83,3%). Itu artinya strategi kinerja menyimak rata-rata 

sudah baik perlu diimbangi dengan kemampuan menyimak kritis yang baik pula, 

tetapi dalam hal ini kemampuan menyimak kritis mahasiswa masih dalam kategori 

cukup sehingga perlu meningkatkan kemampuan menyimak kritis melalui strategi 

kinerja menyimak yang lebih baik lagi dalam Model PMAI. 

 

5.2.4 Peningkatan Hasil Pembelajaran Menyimak Kritis   

Selain dari uji analisis yang telah dilakukan pada uji terbatas, yakni pretes-

pretes, pstes-postes, uji gain antara kelompok ekperimen dengan kelompok kontrol 

dari anlisis kategori pada pretes dan postes untuk memperkuat hasil analisis tentang 

apakah Model PMAIMI baik digunakan dalam meningkatkan keterampilan 

menyimak kritis mahasiswa dibandingkan dengan Model PMAIMA sehingga bisa 

diujicobakan atau diimplementasikan secara luas. Berikut ini disajikan aanalisis gain 

yang memperkuat dengan visualisasi perubahan kemampuan menyimak kritis secara 

keseluruhan maupun berdasarkan aspek pembentuknya yang disajikan berdasarkan 

setiap nomor mahasiswa. 
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Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Kriteria Kemampuan Menyimak Kritis pada 

Mahasiswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol pada Pretes dan Postes 

 

Kelompok  Pretes Postes d 𝑑2 

Eksperimen 56,68 81,04 24,36 593,41 

Kontrol 54,45 58,46 3,99 15,92 

 

Tabel di atas menunjukkan perubahan skor kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa dari pretes kepada postes untuk kelompok ekperimen dan kelompok 

kontrol pada uji coba terbatas. Nilai gain (d) pada kelompok eksperimen (Model 

PMAIMI) sebesar 24,36 lebih besar dari gain (d) yang diperoleh pada kelompok 

kontrol sebesar 3,99. Dari nilai gain terlihat bahwa peningkatan kemampuan 

menyimak kritis mahasiswa kelompok ekperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol (Model PMAIMA). Hal itu menunjukkan bahwa Model PMAIMI terbukti 

mampu dan sangat baik untuk meningkatkan kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa daripada Model PMAIMA. Itu artinya Model PAMIMI efektif dan siap 

untuk diujicobakan secara luas begitu juga dengan Model PMAIMA sedikit dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa.rim 

 

5.3 Uji Model PMAI secara Luas  

Sebelum dilakukan uji coba luas pada setiap kelas, peneliti melakukan tes 

awal terlebih dahulu terhadap keterampilan menyimak kritis mahasiswa dalam unjuk 

kerja keterampilan menyimak kritis baik simak bicara maupun simak tulis dengan 

rata-rata kemampuan awal untuk Model PMAIMI, yaitu 125,9 dengan kategori baik 

dan Model PMAMA, yaitu 128,5 dengan kategori baik. Setelah didapat tes awal 

unjuk kerja kemampuan menyimak kritis mahasiswa, peneliti melakukan perlakuan 

pembelajaran hingga sampai empat perlakuan. Adapun yang menjadi indikator dalam 

simak-bicara setiap perlakuan ini adalah  mengidentifikasi pertanyaan, kemampuan 

menentukan perbedaan informasi, kemampuan menentukan informasi secara objektif 

dan evaluatif, serta kemampuan merangkum. Adapaun yang menjadi indikator dalam 
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simak-tulis setiap perlakuan ini adalah kemampuan mempertimbangkan jawaban, 

kemampuan menentukan informasi baru, ketepatan ujaran dan unsur kalimat, serta 

kemampuan menentukan generalisasi dan hipotesis. 

5.3.1 Unjuk Kerja Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa  

Berikut ini penjelasan dari masing-masing perlakuan unjuk kerja keterampilan 

menyimak kritis mahasiswa melalui Model PMAIMI dan Model PMAIMA pada uji 

coba luas. 

 

 

5.3.1.1 Perlakuan Kesatu 

 Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMI pada sperlakukan satu ini 

fokus pada kemampuan mengidentifikasi pertanyaan untuk simak-bicara dan 

kemampuan mempertimbangkan jawaban untuk simak-tulis. Setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran, unjuk kerja kemampuan menyimak kritis berada pada rata-

rata 66,8. Rarta-rata tersebut mengmplikasikan bahwa unjuk kerja kemampuan 

mengidentifikasi pertanyaan menyimak kritis mahasiswa adalah mengidentifikasi 

pertanyaan yang dibuat interpretatif, kurang terfokus pada simakan, dan kurang 

tersusun dengan urutan yang benar. Unjuk kerja kemampuan mempertimbangkan 

jawaban menyimak kritis mahasiswa adalah pertimbangan jawaban yang dibuat 

interpretatif, kurang terfokus pada simakan, dan kurang tersusun dengan urutan yang 

benar. Hal tersebut juga terjadi pada Model PMAIMA dengan rata-rata 54.9 dengan 

kualifikasi berada pada kategori yang sama dengan Model PMAIMI, yaitu kualifikasi 

cukup. Begitu juga dengan tes awal Model PMAIMA dan Model PMAIMI masih 

dalam kategori cukup, yaitu Model PMAIMI dengan rata-rata 51,9 dan Model 

PMAIMA dengan rata-rata 50,1. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa unjuk kerja 

kemampuan menyimak kritis mahasiswa sudah mengalami sedikit peningkatan jika 

dibandingkan dengan kemampuan menyimak kritis mahasiswa dalam tes awal.r aah 
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5.3.1.2 Perlakuan Kedua 

 Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMI pada perlakuan kedua ini fokus 

pada kemampuan menentukan perbedaan informasi untuk simak-bicara serta 

kemampuan menentukan informasi baru untuk simak-tulis. Setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran, unjuk kerja kemampuan menyimak kritis berada pada rata-

rata 70,1. Rarta-rata tersebut mengmplikasikan bahwa unjuk kerja kemampuan 

menentukan perbedaan informasi menyimak kritis mahasiswa adalah mahasiswa 

interpretatif dalam membuat persamaan dan perbedaan, persamaan dan perbedaan 

yang dibuat terfokus pada simakan, tetapi persamaan dan perbedaan yang dibuat 

masih kurang tersusun dengan urutan yang benar. Unjuk kerja kemampuan 

menentukan informasi baru menyimak kritis mahasiswa adalah evaluatif yang benar 

dalam menentukan informasi baru/tambahan, informasi baru/tambahan yang dibuat 

terfokus pada simakan, tetapi informasi baru/tambahan yang dibuat kurang tersusun 

dengan urutan yang benar.  

Untuk Model PMAIMA dalam perlakuan dua ini, unjuk kerja kemampuan 

menyimak kritis ini berada pada rata-rata 52,6. Rarta-rata tersebut mengmplikasikan 

bahwa unjuk kerja kemampuan menentukan perbedaan informasi menyimak kritis 

mahasiswa adalah mahasiswa interpretatif dalam membuat persamaan dan perbedaan, 

prsamaan dan perbedaan yang dibuat masih kurang terfokus pada simakan, serta 

persamaan dan perbedaan yang dibuat masih kurang tersusun dengan urutan yang 

benar. Unjuk kerja kemampuan menentukan informasi baru menyimak kritis 

mahasiswa adalah evaluatif yang benar dalam menentukan informasi baru/tambahan, 

informasi baru/tambahan yang dibuat masih kurang terfokus pada simakan, serta 

informasi baru/tambahan yang dibuat masih kurang tersusun dengan urutan yang 

benar.yia yang  

 

5.3.1.3 Perlakuan Ketiga 
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Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMI pada perlakuan ketiga ini fokus 

pada kemampuan menentukan informasi secara objektif dan evaluatif untuk simak-

bicara serta ketepatan ujaran dan unsur kalimat untuk simak-tulis. Setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran, unjuk kerja kemampuan menyimak kritis berada pada rata-

rata 71,1. Rata-rata unjuk kerja keterampilan menyimak kritis mahasiswa tersebut 

mengmplikasikan bahwa unjuk kerja kemampuan menentukan informasi secara 

objektif dan evaluatif menyimak kritis mahasiswa adalah mahasiswa objektif dan 

evaluatif dalam menentukan informasi, keobjektifan dan evaluatif informasi 

mahasiswa sesuai dengan bahan simakan, tetapi urutan informasi masih kurang 

objektif dan evaluatif. Unjuk kerja kemampuan ketepatan ujaran dan unsur kalimat 

menyimak kritis mahasiswa adalah ketepatan ujaran dan unsur kalimat yang 

introspektif, ujaran dan unsur kalimat yang dikemukakan terfokus pada simakan, 

tetapi ujaran dan unsur kalimat yang dikemukakan masih kurang tersusun dengan 

urutan yang benar.  

Untuk Model PMAIMA dalam perlakuan ketiga ini, unjuk kerja kemampuan 

menyimak kritis simak-tulis ini berada pada rata-rata 52,5. Rarta-rata tersebut 

mengmplikasikan bahwa unjuk kerja kemampuan kemampuan menentukan informasi 

secara objektif dan evaluatif menyimak kritis mahasiswa adalah mahasiswa telah 

objektif dan evaluatif dalam menentukan informasi, tetapi keobjektifan dan evaluatif 

informasi kurang sesuai dengan bahan simakan, serta urutan informasi kurang 

objektif dan juga kurang evaluatif. Unjuk kerja kemampuan menentukan ketepatan 

ujaran dan unsur kalimat menyimak kritis mahasiswa adalah ketepatan ujaran dan 

unsur kalimat sudah introspektif, tetapi ujaran dan unsur kalimat yang dikemukakan 

kurang terfokus pada simakan, serta ujaran dan unsur kalimat yang dikemukakan juga 

kurang tersusun dengan urutan yang benar.  

 

5.3.1.4 Perlakuan Keempat 
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Unjuk kerja menyimak kritis Model PMAIMI pada perlakuan keempat ini ini 

fokus pada kemampuan merangkum untuk simak-bicara serta kemampuan 

menentukan generalisasi dan hipotesis untuk simak-tulis. Setelah dilakukan kegiatan 

pembelajaran, unjuk kerja kemampuan menyimak kritis berada pada rata-rata 72,9 

dengan kategori baik sehingga pada tes akhir sudah mengalami peningkatan dengan 

rata-rata 76,8 dengan kualifikasi baik. Rata-rata unjuk kerja keterampilan menyimak 

kritis mahasiswa perlakuan keempat ini mengmplikasikan bahwa unjuk kerja 

kemampuan kemampuan merangkum menyimak kritis mahasiswa adalah rangkuman 

yang dibuat mahaiswa interpretatif, rangkuman yang dibuat terfokus pada simakan, 

tetapi rangkuman yang dibuat masih kurang tersusun dengan urutan yang benar. 

Unjuk kerja kemampuan menentukan generalisasi dan hipotesis menyimak kritis 

mahasiswa adalah generalisasi yang dibuat mahasiswa sudah lengkap dan 

interpretatif, generalisasi yang dibuat sudah terfokus pada simakan, tetapi generalisasi 

yang dibuat masih kurang tersusun dengan urutan yang benar. Selain itu, unjuk kerja 

kemampuan menentukan hipotesis menyimak kritis mahasiswa yang dibuat sudah 

produktif, hipotesis yang dibuat sudah terfokus pada simakan, tetapi hipotesis yang 

dibuat masih kurang tersusun dengan urutan yang benar.  

Untuk Model PMAIMA dalam perlakuan keempat ini, unjuk kerja 

kemampuan menyimak kritis berada pada rata-rata 51,4 dengan kualifikasi cukup 

hingga pada tes akhir masih dalam kategori cukup, tetapi dari segi rata-rata telah 

mengalami peningkatan, yaitu 56.9. Rara-rata unjuk kerja perlakuan keempat ini 

mengmplikasikan bahwa unjuk kerja kemampuan merangkum menyimak kritis 

mahasiswa sudah dibuat interpretatif, tetapi rangkuman yang dibuat masih kurang 

terfokus pada simakan, dan rangkuman yang dibuat masih kurang tersusun dengan 

urutan yang benar. Unjuk kerja kemampuan menentukan generalisasi dan hipotesis 

menyimak kritis mahasiswa adalah generalisasi yang dibuat mahasiswa sudah 

lengkap dan interpretatif, generalisasi yang dibuat masih kurang terfokus pada 

simakan, dan generalisasi yang dibuat juga masih kurang tersusun dengan urutan 
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yang benar. Selain itu, unjuk kerja kemampuan menentukan hipotesis menyimak 

kritis mahasiswa yang dibuat sudah produktif, tetapi hipotesis yang dibuat masih 

kurang terfokus pada simakan, begitu juga hipotesis yang dibuat masih kurang 

tersusun dengan urutan yang benar.end 

 

5.3.2 Analisis Keterampilan Kemampuan Pemahaman Menyimak Kritis  

         Mahasiswa  

Sebelum dilakukan uji coba luas pada setiap kelas, peneliti melakukan tes 

awal terlebih dahulu terhadap kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa 

baik simak bicara maupun simak tulis dengan rata-rata kemampuan awal untuk 

Model PMAIMI, yaitu 125,5 dengan kategori baik dan Model PMAMA, yaitu 128,6 

dengan kategori baik. Setelah didapat tes awal kemampuan pemahaman menyimak 

kritis mahasiswa, peneliti melakukan perlakuan pembelajaran hingga sampai empat 

kali perlakuan. Adapun keterampilan kemampuan pemahaman menyimak kritis 

mahasiswa untuk simak-bicara mengacu pada pemahaman isi simakan, pemahaman 

detail isi simakan, kelancaran pengungkapan, ketepatan diksi, ketepatan struktur 

kalimat, dan kebermaknaan penuturan. Keterampilan kemampuan pemahaman 

menyimak kritis mahasiswa untuk simak-tulis mengacu pada pemahaman isi 

simakan, pemahaman detail isi simakan, ketepatan organisasi simakan, ketepatan 

diksi, ejaan dan tata tulis, ketepatan struktur kalimat, dan kebermaknaan tulisan. 

Berikut ini disajikan analisis masing-masing perlakuan keterampilan kemampuan 

pemahaman menyimak kritis mahasiswa melalui multimedia interaktif Model PMAI 

baik simak-bicara maupun simak tulis. 

Analisis unjuk kerja untuk tiap perlakuan pada uji coba luas dilakukan dengan 

menghitung dalam bentuk  rata-rata  tingkat pencapaian unjuk kerja keterampilan 

menyimak kritis, yaitu total jawaban dibagi dengan jumlah responden secara 

keseluruhan dengan skala interval dua belas. Konversi tersebut berkualifikasi unjuk 

kerja menyimak kritis baik sekali jika tingkat pencapaian 53-65, baik jika tingkat 
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pencapaian 40-52, sedang jika tingkat pencapaian 23-39, kurang jika tingkat 

pencapaian 14-26, dan kurang sekali jika tingkat pencapaian 0-13. makna yan 

 

5.3.2.1 Perlakuan Kesatu 

Kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-bicara dan 

simak tulis baik kelas ekperimen maupun kelas kontrol berada pada kategori rata-rata 

sedang (Model PMAIMI=36,8 dan Model PMAIMA= 35,3). Itu artinya bahwa simak 

bicara pada kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa adalah jumlah 

unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi simakan, 

pemahaman detail isi simakan, kelancaran pengungkapan, ketepatan diksi, ketepatan 

struktur kalimat, maupun pada kebermaknaan penuturan. Begitu juga dengan 

kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-tulis adalah 

jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi 

simakan, pemahaman detail isi simakan, ketepatan organisasi simakan, ketepatan 

diksi, ejaan dan tata tulis, ketepatan struktur kalimat, maupun kebermaknaan tulisan.g  

 

5.3.2.2 Perlakuan Kedua 

 Kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-bicara 

dan simak tulis baik kelas ekperimen maupun kelas kontrol berada pada kategori rata-

rata sedang (Model PMAIMI=38,5 dan Model PMAIMA= 39,9). Itu artinya bahwa 

simak bicara pada kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa adalah 

jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi 

simakan, pemahaman detail isi simakan, kelancaran pengungkapan, ketepatan diksi, 

ketepatan struktur kalimat, maupun pada kebermaknaan penuturan. Begitu juga 

dengan kemampuan pemahaman pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk 

simak-tulis adalah jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada 

pemahaman isi simakan, pemahaman detail isi simakan, ketepatan organisasi 
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simakan, ketepatan diksi, ejaan dan tata tulis, ketepatan struktur kalimat, maupun 

kebermaknaan tulisan.g 

 

5.3.2.3 Perlakuan Ketiga 

 Kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-bicara 

dan simak-tulis di perlakuan ketiga ini terjadi perbedaan. Kelas ekperimen lebih baik 

jika dibandingkan dengan kelas kontrol terhadap kemampuan pemahaman menyimak 

kritisnya, yaitu kelas ekperimen Model PMAIMI berada pada kategori baik (43,7), 

sedangkan Model PMAIMA masih berada pada kategori sedang (34,3). Itu artinya 

bahwa simak bicara dan simak-tulis Model PMAIAMI pada kemampuan pemahaman 

menyimak kritis mahasiswa adalah ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan, baik 

pada pemahaman isi simakan, pemahaman detail isi simakan, kelancaran 

pengungkapan/tulisan, ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, ejaan dan tata tulis 

(simak-tulis), maupun pada kebermaknaan penuturan/tulisan.  

Untuk Model PMAIMA, kemampuan pemahaman menyimak kritis 

mahasiswa masih berada pada kategori sedang. Itu artinya baik simak-bicara maupun 

simak-tulis kemampuan pemahaman menyimak krtitis mahasiswa adalah jumlah 

unsur benar dan salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi simakan, 

pemahaman detail isi simakan, kelancaran pengungkapan/tulisan, ketepatan diksi, 

ketepatan struktur kalimat, ejaan dan tata tulis (simak-tulis), maupun pada 

kebermaknaan penuturan/tulisan. g  

 

5.3.2.4 Perlakuan Keempat  

Kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa untuk simak-bicara dan 

simak-tulis di perlakuan keempat ini juga terjadi perbedaan. Kelas ekperimen lebih 

baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol terhadap kemampuan pemahaman 

menyimak kritisnya, yaitu kelas ekperimen Model PMAIMI berada pada kategori 

baik (47,3), sedangkan Model PMAIMA masih berada pada kategori sedang (38,3). 
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Itu artinya bahwa simak bicara dan simak-tulis Model PMAIAMI pada kemampuan 

pemahaman menyimak kritis mahasiswa adalah ketepatan tinggi dengan sedikit 

kesalahan, baik pada pemahaman isi simakan, pemahaman detail isi simakan, 

kelancaran pengungkapan/tulisan, ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, ejaan 

dan tata tulis (simak-tulis), maupun pada kebermaknaan penuturan/tulisan. Di akhir 

pembelajaran ketika dilakukan tes akhir kemampuan pemahaman menyimak kritis 

mahasiswa mengalami peningkatan dengan katogori baik sekali (136,8). Itu artinya, 

indikator setiap kemapuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa baik simak-bicara 

maupun simak-tulis hampir atau tanpa adanya kesalahan.  

Untuk Model PMAIMI, kemampuan pemahaman menyimak kritis mahasiswa 

masih berada pada kategori sedang. Itu artinya baik simak-bicara maupun simak-tulis 

kemampuan pemahaman menyimak krtitis mahasiswa adalah jumlah unsur benar dan 

salah kurang lebih seimbang, baik pada pemahaman isi simakan, pemahaman detail 

isi simakan, kelancaran pengungkapan/tulisan, ketepatan diksi, ketepatan struktur 

kalimat, ejaan dan tata tulis (simak-tulis), maupun pada kebermaknaan 

penuturan/tulisan. Namun, pada tes akhir kemampuan pemahaman menyimak kritis 

mahasiswa dari segi rata-rata sudah mengalami peningkatan, yaitu 91,8 dengan 

kategori sedang. bunyian yang  

 

5.3.3 Hubungan antara Kinerja Strategi Menyimak dengan Hasil Belajar  

         Menyimak Kritis Mahasiswa  

Kinerja strategi menyimak merupakan gambaran aktivitas yang dilakukan 

mahasiswa dalam pelaksanaan Model PMAIMI untuk kelas eksperimen dan Model 

PMAIMA untuk kelas kontrol. Jika kinerja strategi menyimak mahasiswa sudah baik, 

keterampilan menyimak kritis juga akan baik atau bahkan lebih baik. Selain tahapan 

kinerja strategi menyimak sudah dilakukan dengan baik oleh mahasiswa, mahasiswa 

secara mendalam sudah menerpakan pemahaman bahan simakan dengan baik. Untuk 

itu, setelah diimplementasikan Model PMAIMI dan Model PMAIMA, kinerja strategi 
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menyimak meningkat dengan baik. Kinerja strategi menyimak  mahasiswa Model 

PMAIMA, yaitu tahapan persiapan menyimak strategi menyimak mahaiswa berada 

pada rata-rata 3,58 (36%) dengan kategori baik, tahapan menerapkan proses 

menyimak berada pada rata-rata 3,24 (32%) dengan kategori baik, dan tahapan 

merefleksikan tujuan menyimak/setelah menyimak berada pada rata-rata 3,23 (32%) 

dengan kategori baik.  Kinerja strategi menyimak  mahasiswa Model PMAIMI, yaitu 

tahapan persiapan menyimak strategi menyimak mahaiswa berada pada rata-rata 3,68 

(33%) dengan kategori sangat baik, tahapan menerapkan proses menyimak berada 

pada rata-rata 3,48 (32%) dengan kategori baik, dan tahapan merefleksikan tujuan 

menyimak/setelah menyimak berada pada rata-rata 3,69 (35%) dengan kategori 

sangat baik. Perincian peningkatan kinerja strategi menyimak kritis mahasiswa dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 5.8 Kinerja Strategi Menyimak Mahasiswa pada Uji Coba Luas  

Kelas Kontrol dan Ekperimen 

No. Tahapan Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 

Rata-

rata 

Persentase 
(100%) 

Kategori Rata-

rata 

Persentase 
(100%) 

Kategori 

1. Persiapan Menyimak 3,58 36% Baik 3,68 33% Sangat Baik
 

2. Menerapkan Proses 

Menyimak 

3,24 32% Baik 3,48 32% Baik 

3. Merefleksikan Tujuan 

Menyimak 

3,23 32% Baik 3,69 35% Sangat Baik 

5.3.3.1 Hubungan Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir 

Menyimak Kritis Mahasiswa pada Kelompok Eksperimen (UNIB) Kelas Luas 

(Kelas BCD) 

H0 :  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak 

kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada kelompok eksperimen (UNIB) kelas luas (Kelas 

BCD) 
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H1 :  terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok eksperimen (UNIB) kelas luas (Kelas BCD) 

  = 0,05 

Dengan menggunakan software SPSS 20.0, diperoleh hasil analisis korelasi 

untuk hipotesis di atas sebagai berikut. 

Tabel 5.9 Hasil Aanalisis Korelasi untuk Hipotesis Hubungan Strategi Menyimak 

Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada 

Kelompok Eksperimen (UNIB) Kelas Luas (Kelas BCD) 

Hubungan 
Koefisien 

korelasi (r) 

t 

hitung 
t tabel Sig. Kesimpulan 

SMK vs MK 
-0,085 -0,644 

-2,002 

& 

2,002 

0,522 

Tidak terdapat 

hubungan 

signifikan 
(UNIB Kelas BCD) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,085 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,522. Koefisien korelasi bertanda negatif 

menunjukkan arah hubungan yang cenderung berbanding terbalik antara SMK 

dengan MK, artinya SMK yang semakin tinggi cenderung diikuti oleh MK yang 

semakin rendah dan sebaliknya. nilai 0,085 menunjukkan hubungan yang terjadi 

dalam kategori sangat lemah (interval 0,00 – 0,199). Sedangkan nilai signifikansi 

sebesar 0,522 > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi tidak signifikan 

(menerima H0), hal ini senada dengan nilai t hitung (-0,644) yang berada di antara 

kedua nilai t tabel (-2,002 dan 2,002). Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa pada kelompok 

eksperimen (UNIB) kelas luas (Kelas BCD). 

 

Tabel 5.10 Kategorisasi Strategi Menyimak Kritis dan Kemampuan Menyimak Kritis 

Kelas B;C;D Uji Luas Kelas Eksperimen 

 

Strategi Kemampuan Menyimak Kritis (MK) Jumlah 
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Menyimak 

Kritis (SMK) 
Cukup Baik Sangat Baik 

f % f % f % f % 

Cukup 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 100 

Baik 1 5,9 8 47,1 8 47,1 17 100 

Sangat Baik 3 7,5 21 52,5 16 40,0 40 100 

Jumlah 4 6,8 30 50,8 25 42,4 59 100 

 

Berdasarkan kategorisasi SMK dan MK, diketahui bahwa dari 2 orang kelas 

BCD eksperimen, setengahnya memiliki kemampuan menyimak kritis yang baik dan 

setengahnya lagi terkategori sangat baik. Dari 17 orang yang terkategori memiliki 

SMK baik, setelah eksperimen mayoritas menghasilkan kemampuan menyimak kritis 

yang baik dan sangat baik (masing-masing 47,1%), sedangkan dari 40 orang yang 

terkategori memiliki SMK sangat baik, setelah eksperimen mayoritas menghasilkan 

kemampuan menyimak kritis yang baik (52,5%). 

5.3.3.2 Hubungan Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir  

            Menyimak Kritis Mahasiswa pada Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Luas  

           (Kelas BCD) 

H0 :  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak 

kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada kelompok kontrol (UMB) kelas luas (Kelas BCD) 

H1 :  terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok kontrol (UMB) kelas luas (Kelas B;C;D) 

  = 0,05 

Dengan menggunakan software SPSS 20.0, diperoleh hasil analisis korelasi 

untuk hipotesis di atas sebagai berikut. 

Tabel 5.11 Hasil Aanalisis Korelasi untuk Hipotesis Hubungan Strategi Menyimak 

Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada 

Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Luas (Kelas B;C;D) 
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Hubungan 
Koefisien 

korelasi (r) 

t 

hitung 
t tabel Sig. Kesimpulan 

SMK vs MK 
0,122 1,175 

-1,986 

& 

1,986 

0,243 

Tidak terdapat 

hubungan 

signifikan 
(UMB Kelas B;C;D) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,122 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,243. Koefisien korelasi bertanda positif 

menunjukkan arah hubungan yang cenderung berbanding lurus antara SMK dengan 

MK, artinya SMK yang semakin tinggi cenderung diikuti oleh MK yang semakin 

tinggi pula dan sebaliknya. nilai 0,122 menunjukkan hubungan yang terjadi dalam 

kategori sangat lemah (interval 0,00 – 0,199). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 

0,243 > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi tidak signifikan (menerima 

H0), hal ini senada dengan nilai t hitung (1,175) yang berada di antara kedua nilai t 

tabel (-1,986 dan 1,986). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan, tetapi hubungannya positif antara strategi 

menyimak kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok kontrol (UMB) kelas luas (Kelas BCD). Hal tersebut disebabkan 

strategi kinerja menyimak mahasiswa masih dalam kategori cukup yang tidak 

diimbangi dengan kemampuan menyimak kritis yang baik atau lebih baik.   

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.12 Kategorisasi Strategi Menyimak Kritis dan Kemampuan Menyimak Kritis 

Kelas B;C;D Uji Luas Kelas Kontrol 

 

Strategi 

Menyimak 

Kritis (SMK) 

Kemampuan Menyimak Kritis (MK) 
Jumlah 

Kurang Cukup Baik 

f % f % f % f % 

Cukup 1 4,2 23 95,8 0 0,0 24 100 

Baik 2 5,1 35 89,7 2 5,1 39 100 
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Sangat Baik 1 3,2 30 96,8 0 0,0 31 100 

Jumlah 4 4,3 88 93,6 2 2,1 94 100 

 

Berdasarkan kategorisasi SMK dan MK, diketahui bahwa dari 24 orang kelas 

BCD kontrol, mayoritas memiliki kemampuan menyimak kritis yang cukup (95,8%). 

Dari 39 orang yang terkategori memiliki SMK baik, setelah kontrol mayoritas 

menghasilkan kemampuan menyimak kritis yang cukup (89,7%), demikian pula dari 

31 orang yang terkategori memiliki SMK sangat baik, setelah kontrol mayoritas 

menghasilkan kemampuan menyimak kritis yang cukup (96,8%). 

5.3.3.3 Hubungan Strategi Menyimak Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir 

Menyimak Kritis Mahasiswa pada Kelompok Eksperimen (UNIB) dan 

Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Luas (Kelas BCD) 

H0 :  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak 

kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada kelompok eksperimen (UNIB) dan kelompok 

kontrol (UMB) kelas luas (Kelas BCD) 

H1 :  terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak kritis 

mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis mahasiswa 

pada kelompok eksperimen (UNIB) dan kelompok kontrol (UMB) 

kelas luas (Kelas BCD) 

  = 0,05 

Dengan menggunakan software SPSS 20.0, diperoleh hasil analisis korelasi 

untuk hipotesis di atas sebagai berikut. 

Tabel 5.13 Hasil Analisis Korelasi untuk Hipotesis Hubungan Strategi Menyimak 

Kritis Mahasiswa dengan Kemampuan Akhir Menyimak Kritis Mahasiswa pada 

Kelompok Eksperimen (UNIB) dan Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Luas (Kelas 

B;C;D) 

Hubungan 

Koefisien 

korelasi 

(r) 

t 

hitung 

t 

tabel 
Sig. Kesimpulan 

SMK vs MK 0,369 4,884 - 0,000 Terdapat 
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(UNIB & UMB Kelas B;C;D) 

1,976 

& 

1,976 

hubungan 

signifikan 

 

 
 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,369 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien korelasi bertanda 

positif menunjukkan arah hubungan yang cenderung berbanding lurus antara SMK 

dengan MK, artinya SMK yang semakin tinggi cenderung diikuti oleh MK yang 

semakin tinggi pula dan sebaliknya. nilai 0,369 menunjukkan hubungan yang terjadi 

dalam kategori lemah (interval 0,20 – 0,399). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi signifikan (menolak H0), hal 

ini senada dengan nilai t hitung (4,884) yang melebihi nilai t tabel (1,976). Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

strategi menyimak kritis mahasiswa dengan kemampuan akhir menyimak kritis 

mahasiswa pada seluruh mahasiswa kelompok eksperimen (UNIB) dan kelompok 
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kontrol (UMB) kelas luas (Kelas B;C;D). Itu artinya strategi kinerja menyimak 

mahasiswa secara umum dapat meningkatkan kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa secara efektif melalui Model PMAI.  

Tabel 5.14 Kategorisasi Strategi Menyimak Kritis dan Kemampuan Menyimak 

Kelompok Eksperimen (UNIB) dan Kelompok Kontrol (UMB) Kelas Luas (Kelas 

B;C;D) 

 

Strategi 

Menyimak 

Kritis 

(SMK) 

Kemampuan Menyimak Kritis (MK) 

Jumlah 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

F % f % F % f % f % 

Cukup 1 3,8 23 88,5 1 3,8 1 3,8 26 100 

Baik 2 3,6 36 64,3 10 17,9 8 14,3 56 100 

Sangat Baik 1 1,4 33 46,5 21 29,6 16 22,5 71 100 

Jumlah 4 2,6 92 60,1 32 20,9 25 16,3 153 100 

 

Berdasarkan kategorisasi SMK dan MK, diketahui bahwa dari 26 orang kelas 

B;C;D baik eksperimen maupun kontrol, mayoritas memiliki kemampuan menyimak 

kritis yang cukup (88,5%). Dari 56 orang yang terkategori memiliki SMK baik, 

setelah kontrol mayoritas menghasilkan kemampuan menyimak kritis yang cukup 

(64,3%). Dari 71 orang yang terkategori memiliki SMK sangat baik, setelah 

perlakuan mayoritas menghasilkan kemampuan menyimak kritis yang cukup 

(46,5%).  

 

 

 

 

5.3.4 Peningkatan Hasil Pembelajaran Menyimak Kritis 

Selain dari uji analisis yang telah dilakukan, yakni pretes-pretes, pstes-postes, 

uji gain antara kelompok ekperimen dengan kelompok kontrol dari anlisis kategori 

pada pretes dan postes untuk memperkuat hasil anlisis tentang apakah Model 

PMAIMI lebih baik dalam meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa 
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dibandingkan dengan Model PMAIMA. Berikut ini disajikan aanalisis gain yang 

memperkuat dengan visualisasi perubahan kemampuan menyimak kritis secara 

keseluruhan maupun berdasarkan aspek pembentuknya yang disajikan berdasarkan 

setiap nomor mahasiswa. 

Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Kriteria Kemampuan Menyimak Kritis pada 

Mahasiswa Kelompok Ekperimen dan Kelompok Kontrol pada Pretes dan Postes 

 

Kelompok  Pretes Postes d 𝑑2 

Eksperimen 58,12 77,81 19,69 387,69 

Kontrol 56,93 58,42 1,49 2,22 

 

Tabel di atas menunjukkan perubahan skor kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa dari pretes kepada postes untuk kelompok ekperimen dan kelompok 

kontrol. Nilai gain (d) pada kelompok ekperimen (Model PMAIMI) sebesar 19,69 

lebih besar dari gain (d) yang diperoleh pada kelompok kontrol sebesar 1,49. Dari 

nilai gain terlihat bahwa peningkatan kemampuan menyimak kritis mahasiswa 

kelompok ekperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol (Model PMAIMA), 

yaitu peningkatan kemampuan menyimak kritis uji luas kelas eksperimen 33,88%, 

sedangkan kelas kontrol hanya mengalami kenaikan sebesar 2,62%.. Hal itu 

menunjukkan bahwa Model PMAIMI terbukti mampu meningkatkan kemampuan 

menyimak kritis mahasiswa dan lebih baik daripada Model PMAIMA. Itu artinya 

Model PAMIMI lebih efektif daripada Model PMAIMA dalam meningkatkan 

keterampilan menyimak kritis mahasiswa. 

 

 

 

5.4 Orientasi Model PMAIMI 

Orientasi Model PMAIMI meliputi tujuan, prinsip-prinsip pembelajaran, dan 

pokok-pokok konsep yang mendasari model. Adapun tujuan model pembelajaran ini, 

yaitu meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa agar memiliki keterampilan 
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dan kemampuan memberikan rangsangan untuk menyimak kritis melalui 

pengondisian dalam pembelajaran yang melibatkan proses kognitif mahasiswa, yaitu 

mengidentifikasi kesimpulan, kemampuan menerapkan prinsip dan mengidentifikasi 

hal yang relevan dan tidak relevan, mempertimbangkan alternatif untuk 

menyelesaikan, serta kemampuan memberikan alasan dalam menangkap isi informasi 

dan memahami makna wacana komunikasi suatu ujaran atau lisan. Hal tersebut akan 

bermuara pada membelajarkan mahasiswa menyimak kritis dengan melibatkan cara 

menyimak interpretatif, introspektif, responsif, produktif, dan evaluatif terhadap suatu 

kejadian atau peristiwa. Mengembangkan keterampilan menyimak kritis dalam 

penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rangsangan kepada 

mahasiswa untuk menyimak kritis melalui pengondisian dalam pembelajaran yang 

melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa. 

Prinsip-prinsip model pembelajaran ini, yaitu ada dua prinsip model 

pembelajaran dan prinsip media pembelajaran (multimedia interaktif). Prinsip model 

pembelajaran ini, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas dan 

partisipasi aktif mahasiswa dari segi intelektual dan emosional secara optimal, 

melalui aktivitas belajar di dalam kelompok, antarkelompok, dan individu untuk 

memperoleh keterampilan menyimak secara kritis terhadap bahan simakan. Keaktifan 

mahasiswa tersebut termasuk dalam menyimak-berbicara dan menyimak-menulis. 

Seperti yang dikemukakan oleh Santrock (2010:483-484) bahwa prinsip 

pembelajaran berpusat pada mahasiswa ini menekankan pembelajaran dan pembelajar 

yang aktif dan reflektif. Pendidikan akan lebih baik apabila fokus utamanya adalah 

pada orang yang belajar (learner).  

Jika dihubungkan dengan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Joyce 

dan Weil, model PMAI merupakan rumpun model pemerosesan informasi (Yusuf, 

et.al., 1992:61-72). Model pemerosesan informasi merupakan model pembelajaran 

yang berorientasi ke arah kemampuan siswa dalam mengolah informasi dan cara-cara 

yang dapat mengembangkan mereka dalam menguasai informasi yang datang dari 



 

 

 

273 

 

 
Arono, 2013 
Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif Melalui Multimedia Interaktif Sebagai Determinan 
Peningkatan Keterampilan Menyimak Kritis Mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

lingkungannya, yaitu mengorganisasi data, memformulasikan masalah, membangun 

konsep-konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan symbol-simbol verbal dan 

nonverbal. Tujuan utama model pemerosesan informasi ini untuk penguasaan 

metode-metode inkuiri, penguasaan fakta-fakta dan konsep-konsep akademik, dan 

pengembangan keterampilan intelektual umum. Rumpun model pemerosesan 

informasi yang dikembangkan dalam pengembangan model ini lebih menekankan 

pada model mengingat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas mengingat 

yang dipelopori oleh Harry Lorayne dan Jerry Lucas.  

Karena pengembangan model ini menggunakan multimedia interaktif, model 

ini juga menekankan pada model interaksi sosial. Rumpun model interaksi sosial ini 

merupakan model pembelajaran dalam yang menekankan atas hubungan-hubungan 

individu dengan masyarakat dan atau orang lain dalam hal pengembangan diri dan 

pemikiran serta mempelajari bidang studi. Tujuan utama model sosial untuk 

membantu siswa bekerja sama mengidentifikasi dan memecahkan masalah, 

mengembangkan keterampilan dalam relasi manusiawi, dan menjadikan sadar akan 

nilai-nilai personal dan sosial. Rumpun model interaksi sosial ini lebih menekankan 

pada model laboratorium yang dipelopori oleh National Training Laboratory (NTL) 

Bethel, Manie. Untuk mendukung pembelajaran aktif tersebut, mahasiswa 

memerlukan media pembelajaran yang memadai, seperti yang dikemukakan oleh 

Chickering dan Gamson (1987) bahwa teknologi sangat mendorong pembelajaran 

aktif. Oleh karena itu, pembelajaran aktif saat ini sangat diperlukan dalam inovasi 

pembelajaran. Pembelalaran aktif adalah pembelajaran siswa yang bermakna atau 

mencerminkan tentang apa yang mereka lakukan (Bonwell dan Eison, 1991).  

Menyampaikan informasi dalam pembelajaran menyimak dapat dilakukan 

dengan gambaran hidup yang konkret salah satunya dengan melalui tayangan 

multimedia (teks, suara, grafik, animasi, dan video), seperti yang dikemukakan oleh 

Taylor (dalam Jensen, 2011:76) bahwa otak diberi sambungan untuk mengidentifikasi 

objek secara lebih cepat dalam menyerap informasi. Sealin itu, otak memiliki bias 
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perhatian untuk kontras dan kebaruan yang tinggi, 90% masukkan sensori otak adalah 

dari sumber visual, dan otak memiliki satu tanggapan langsung dan primitif terhadap 

simbol, ikon, serta gambar sederhana lainnya. 

Prinsip media pembelajaran (multimedia interaktif) dalam pengembangan 

model pembelajaran ini, yaitu (1) Prinsip multimedia: Mahasiswa bisa belajar lebih 

baik dari kata-kata dan gambar-gambar daripada kata-kata saja. (2) Prinsip 

keterdekatan ruang: mahasiswa bisa belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar-

gambar terkait disajikan saling berdekatan daripada saling berjauhan di halaman atau 

di layar. (3) Prinsip keterdekatan waktu: Mahasiswa bisa belajar lebih baik saat kata-

kata dan gambar-gambar terkait disajikan secara simultan (berbarengan) daripada 

suksesif (bergantian). (4) Prinsip koherensi: mahasiswa bisa belajar lebih baik saat 

kata dan gambar atau suara ekstra/tambahan dibuang daripada dimasukkan. (5) 

Prinsip modalitas: mahasiswa belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada 

animasi dan teks on-screen. (6) Prinsip redunansi: Mahasiswa belajar lebih baik dari 

animasi dan narasi daripada dari animasi, narasi, dan teks on-screen. (7) Prinsip 

perbedaan individual: Pengaruh desain lebih kuat terhadap mahasiswa 

berpengetahuan rendah daripada berpengetahuan tinggi dan terhadap mahasiswa 

berkemampuan spatial tinggi daripada berspatial rendah (Mayer, 2001:270-271). 

Model pembelajaran menyimak aktif integratif mengacu pada teori 

Vandergrift (1999), Flowerdew & Miller (2005:18), Harris (2007), Thompson et. al. 

(2009:269), dan Thompson (2010:268-271). Vandergrift dan Harris mengemukakan 

bahwa pembelajaran menyimak aktif integratif lebih menekankan pada pengetahuan 

metakognitif dalam pembelajaran menyimak mulai dari perencanaan, perhatian 

terarah, perhatian selektif, pemantauan, dan evaluasi.  Flowerdew dan Miller lebih 

menekankan pada pembelajaran menyimak secara integratif pada serangkaian 

sebelum menyimak, saat menyimak, dan tindak lanjut setelah menyimak. Thompson 

mengemukakan bahwa pembelajaran menyimak aktif integratif dapat dilakukan 

dalam beberapa tahapan, yaitu mempersiapkan diri dalam menyimak, menerapkan 
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model proses menyimak, menilai efektivitas menyimak, dan menetapkan tujuan baru 

dalam kegiatan menyimak. 

Adapun model pembelajaran menyimak aktif integratif yang penulis 

rumuskan bahwa pembelajaran menyimak aktif integratif dalam pelaksanaan 

menyimak berpusat pada mahasiswa yang menekankan pada aktivitas sebelum 

menyimak, saat menyimak, dan setelah menyimak sebagai satu kesatuan. Ketiga 

tahapan ini merupakan satu kesatuan dan dinamis dalam pembelajarannya yang juga 

mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan perilaku untuk mencapai tujuan 

menyimak. Tahap sebelum menyimak antara lain persiapan dengan perhatian dan 

merefleksi kata kunci. Tahap saat menyimak, yaitu proses menyimak dengan 

mengklasifikasi makna dan maksud, serta mencari pilihan dan pengaruh. Tahap 

setelah menyimak, yaitu merefleksikan tujuan menyimak dengan menentukan apakah 

hasil menyimak dapat diterima atau telah berhasil. Hal tersebut penulis wujudkan 

dalam sebuah bagan model menyimak aktif integratif di bawah ini.  

 

5.5 Model Akhir PMAIMI 

Model PMAIMI merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa. Model pembelajaran berpusat pada mahasiswa menurut Rusman 

(2011:132) menurunkan strategi pembelajaran inkuiri dan diskoveri serta 

pembelajaran induktif sehingga dalam aplikasi pengembangan model 

pembelajarannya mengacu kepada strategi pembelajaran tersebut. Adapun bagian 

atau unsur-unsur dalam model pembelajaran, yaitu struktur (syntax) pengajaran, 

sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instrusional dan 

pengiring (Joyce et. al.:2009:104-116 dan Rusman, 2011:136). Adapun masing-

masing penjelasan unsur-unsur Model PMAIMI sebagai berikut. 
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5.5.1 Struktur Pengajaran 

Model pembelajaran menyimak aktif integratif penulis rumuskan bahwa 

pembelajaran menyimak aktif integratif dalam pelaksanaan menyimak berpusat pada 

mahasiswa yang menekankan pada aktivitas sebelum menyimak, saat menyimak, dan 

setelah menyimak sebagai satu kesatuan. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan 

dan dinamis dalam pembelajarannya yang juga mengintegrasikan sikap, pengetahuan, 

dan perilaku untuk mencapai tujuan menyimak. Tahap sebelum menyimak antara lain 

persiapan dengan perhatian dan merefleksi kata kunci. Tahap saat menyimak, yaitu 

proses menyimak dengan mengklasifikasi makna dan maksud, serta mencari pilihan 

dan pengaruh. Tahap setelah menyimak, yaitu merefleksikan tujuan menyimak 

dengan menentukan apakah hasil menyimak dapat diterima atau telah berhasil. Hal 

tersebut penulis rumuskan dalam pengembangan struktur pembelajaran Model 

PMAIMI menjadi enam tahapan, seperti dalam penjelasan tabel berikut ini. 

Tabel 5.16 Struktur Pengajaran Model PMAIMI 

Tahap Pertama: 

Perhatian Menyimak 

Memfokuskan dan konsentrasi perhatian. 

Menebak apa yang akan disimak. 

 

Tahap Dua: 

Merefleksi Kembali Kata Kunci dan Frasa 
Mengemukakan teks-teks relevan. 

Mengemukakan kata-kata relevan dengan bahan 

yang akan disimak. 

Tahap Tiga: 

Mengklarifikasi Makna dan Maksud  
Mengoperasikan media pembelajaran. 

Menggunakan pengetahuan, konteks, dan 

struktur bahan simakan. 

Tahap Empat: 

Mencari Pilihan dan Pengaruh 

Menuliskan ide kritis dalam bahasa sendiri. 

Mengungkapkan ide kritis dalam bahasa sendiri. 

Memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan 

menanggapi bahan simakan. 

Tahap Lima: 

Apakah Hasil Bisa Diterima? 

Menilai dan menentukan ketepatan simakan. 

Memberikan umpan balik bahan simakan. 

Memeriksa pemahamn, keterampilan 

menyimak, mengevaluasi penggunaan 

strategi menyimak, dan memperluas 

pengetahuan yang diperoleh. 

Tahap Enam: 

Apakah Tes Berhasil? 
Merefleksikan tujuan menyimak. 

Menentapkan tujuan baru menyimak. 

Mempertimbangkan seberapa baik tujuan 

menyimak telah dicapai. 

Menggunakan umpan balik dari orang lain dan 

penilaian dirinya untuk mengukur, memodifikasi 

atau mengevaluasi kembali tujuan ketika 

merencanakan untuk kegiatan menyimak kritis 

berikutnya. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa tahap pertama mengharuskan dosen 

mempresensi mahasiswa, menyiapkan media pembelajaran dengan dibantu oleh 

beberapa mahasiswa, memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dalam 

setiap perlakuan, menguraikan strategi pembelajaran yang akan dilakukan baik 

melalui multimedia maupun secara kelompok/diskusi, dan mengondisikan mahasiswa 

untuk siap belajar dengan memberikan motivasi dan mengaktifkan semua komputer 

yang akan dipergunakan.. Hal itu akan menjadikan mahasiswa  memfokuskan 

perhatian dan konsentrasi menyimak serta menebak bahan apa yang akan disimak.  

Tahap kedua mengharuskan dosen memberikan stimulus respons terhadap 

topik-topik bahan simakan yang akan disimak, serta mengajukan beberpa pertanyaan 

untuk melihat pemahaman awal terhadap simakan mahasiswa. Hal itu akan 

menjadikan mahasiswa mengemukakan teks-teks relevan terhadap bahan simakan 

baik sumber dari informasi dari media cetak maupun elektronika. Selain itu, 

mahasiswa mengemukakan kata-kata relevan dengan bahan yang akan disimak dalam 

bentuk pernyataan peta konsep. 

Tahap ketiga mengharuskan dosen mengaktifkan media pembelajaran 

sampai siap untuk mengoperasikan multimedia interaktif sehingga mahasiswa 

mengoperasikan media pembelajaran serta menggunakan pengetahuan, konteks, dan 

struktur bahan simakan. Tahap keempat mengharuskan dosen menyajikan materi 

dan bahan simakan melalui multimedia interaktif dan buku panduan model 

pembelajaran menyimak integratif, memberikan kesempatan mahasiswa melakukan 

aktivitas simak-bicara dan simak-tulis secara mandiri dan kelompok, memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa membahas bahan simakan dalam bentuk lembar kerja 

di dalam multimedia interaktif sampai pada mendiskusikannya, memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan terhadap 

permasalahan materi dan bahan simakan yang belum dikuasai dengan baik, dan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengoreksi secara mandiri 

terhadap kinerja menyimak yang telah mereka lakukan jika hasilnya masih belum 
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dilakukan atau tidak pernah maka mahasiswa diupayakan menerapkan kinerja strategi 

menyimak tersebut dengan baik. Hal itu menjadikan mahasiswa menuliskan ide 

kritis dalam bahasa sendiri, dan mengungkapkan ide kritis dalam bahasa sendiri. 

Selin itu, mahasiswa mampu memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan 

menanggapi bahan simakan melalui sebuah program multimedia interaktif yang telah 

dirancang baik dalam simak-tulis maupun simak bicara. Aktivitas ini lebih kepada 

proses pemahaman mahasiswa dalam menggali dan menemukan informasi kritis baik 

secara pribadi maupun kelompok. 

Tahap Kelima mengharuskan dosen menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama dengan mahasiswa, dosen menilai latihan menyimak yang 

dikerjakan mahasiswa terutama pada latihan objektif dan beberapa permasalahan 

mahasiswa dalam simak-tulis dan simak-bicara, dosen menyuruh mahasiswa untuk 

membaca dan meringkas materi berikutnya sebagai bahasan pertemuan berikutnya 

terutama berhubungan dengan topik bahan simakan pertemuan selanjutnya, dan dosen 

memeriksa kembali seberapa jauh mahasiswa telah menyimak dan telah ditulis. Hal 

itu menjadikan mahasiswa menilai dan menentukan ketepatan simakan, serta 

memberikan umpan balik bahan simakan. Selin itu, mahasiswa juga memeriksa 

pemahamn, keterampilan menyimak, mengevaluasi penggunaan strategi menyimak, 

dan memperluas pengetahuan yang diperoleh. 

Tahap keenam mengharuskan dosen memberikan umpan balik bagi 

mahasiswa agar mereka dapat memahami dan menyimak apa yang disimaknya, dosen 

meminta mahasiswa untuk menceritakan kembali apa yang mereka telah simak 

dengan meminta para mahasiswa untuk mengungkapkan penilaian pribadi mereka 

terhadap teks yang mereka simak, dosen memperhatikan dan memberikan tanggapan 

terhadap aktivitas mahasiswa aspek sikap, pengetahuan, dan perilaku mahasiswa 

apakah sudah baik atau belum dalam kegiatan menyimak, serta dosen menutup 

pembelajaran dengan tidak lupa memberikan motivasi berupa harapan kepada 

mahasiswa agar terus berusaha lebih kritis, aktif, dan menyelesaikan setiap tugas 
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dalam setiap kegiatan menyimak bahan simakan. Hal itu memungkinkan mahasiswa 

untuk merefleksikan tujuan menyimak kritis dan menentapkan tujuan baru 

menyimak, serta mempertimbangkan seberapa baik tujuan menyimak telah dicapai. 

Mahasiswa juga dapat menggunakan umpan balik dari orang lain dan penilaian 

dirinya untuk mengukur, memodifikasi atau mengevaluasi kembali tujuan ketika 

merencanakan untuk kegiatan menyimak kritis berikutnya. 

 

5.5.2 Sistem Sosial 

Dalam Model PMAIMI ini, atmosfer kelas bersifat kooperatif. Saat dosen 

mulai dianggap sebagai inisiator tahap-tahap pengajaran dan penentu rangkaian 

aktivitas pembelajaran, dosen bertanggung jawab melakukan kontrol kepada 

mahasiswa dengan cara kooperatif. Namun demikian, mahasiswa dapat 

mengaplikasikan setiap tahapan melalui sebuah program sehingga merekalah yang 

dianggap sebagai kontrol yang lebih baik dalam kemampuan menyimak kritisnya.  

 Lingkunagn intelektual tetap terbuka bagi semua gagasan yang relevan 

sehingga mahasiswa dan dosen bisa saling berdiskusi bersama. Dosen dapat 

mendorong dan memotivasti mahasiswa untuk mengawali aktivitas menyimak secara 

sistematis dan berkesinambungan. Saat mahasiswa melakukan aktivitas menyimak 

kritis, struktur pengajaran dapat diperluas sehingga bahan simakan menjadi dasar 

dalam memperkaya pengetahuan dan kekritisan mahasiswa dalam menyikapinya.  

Setelah satu atau dua perlakuan menyimak kritis yang dikontrol oleh dosen, 

mahasiwa dapat melakukan dan menerapkan menyimak kritis secara mandiri dalam 

mengontrol aktivitas menyimaknya. Dengan cara ini, mahasiswa dapat bergerak 

mundur dan maju atarsetiap tahapan kegiatan menyimak sesuai dengan kemampuan 

menyimak kritisnya. Pengggunaan model ini baik digunakan dalam suasana kelas 

yang kelompok kecil ataupun luas atau juga tanpa di dalam kelas asal mahasiswa 

tersebut mempunyai laptop yang memadai sehingga dosen dalam hal ini 
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mengendalikan dan memantau pembelajaran menyimak yang telah dilakukan 

mahasiswa.  

 

 

5.5.3 Prinsip-prinsip Reaksi 

Prinsip-prinsip reaksi ini merupakan pedoman dosen dalam memberikan 

tanggapan dan respons di setiap pembelajaran (Taba dalam Joyce, et.al., 2009:107-

108). Ketika menggunakan tugas-tugas kognitif dalam setiap strategi pembelajaran, 

dosen memberikan instruksi yang optimal dan tepat. Mengatur tugas-tugas 

mengharuskan dosen untuk mengkaji seperangkat data secara utuh sebelum 

melakukan kategorisasi, lalu dilanjutkan dengan mencari hubungan-hubungan. Tugas 

mental utama dosen dalam cara kerja strategi-strategi ini adalah memonitor 

bagaimana mahasiswa memproses informasi secara kritis dan kemudian mengajukan 

serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Tugas penting bagi dosen 

adalah merasakan kesiapan mahasiswa untuk menjalani pengalamn-pengalaman dan 

aktivitas-aktivitas kognisi yang baru dengan cara mengasimilasikan dan 

menggunakan pengalaman-pengalamannya. 

 

5.5.4 Sistem Pendukung 

Model ini memerlukan dukungan yang optimal, yakni seperangkat bahan 

simakan atau materi dalam sebuah program multimedia yang memadai, dosen yang 

memahami proses informasi dan wawasan kritis, serta pengoperasian multimedia 

yang memadai. Dosen secara fleksibel dan terampil dalam mengimplementasikan 

setiap tahapan dalam pengembangan model ini agar secara kooperatif dapat 

bersinergi dengan aktivitas yang dilakukan mahasiswa terhadap keterampilan 

menyimak kritisnya.  

Mahasiswa sebagai pusat dalam aktivitas pembelajaran memiliki keleluasaan 

dalam mengoperasikan program multimedia interaktif yang muhpuni. Kreativitas dan 
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keaktifan mahasiswa memungkinkan aktivitas setiap pembelajaran dapat dilakukan 

dengan baik oleh mahasiswa. Hal itu perlu didukung dengan program media 

pembelajaran yang memadai baik dalam bentuk laboratorium bahsa ataupun ruang 

ICT. Seperti yang dikemukakan oleh Skinner (dalam Joyce, 2009:417) bahwa 

instruksi yang terprogram memberikan kontrol stimulasi yang cukup tinggi dan 

penguatan langsung, yaitu (1) rangkaian objek-objek yang berurutan, baik berupa 

pertanyaan maupun pernyataan harus mendapat respons dari siswa; (2) respons siswa 

dapat ditulis dan diucapkan dalam sebuah daftar, dapat menggiring jawaban yang ada, 

atau memecahakan sebuah permasalahan; (3) pembekalan untuk mengonfermasi 

respons langsung, baik dalam program itu sendiri maupun dalam lokasi yang berbeda 

atau dalam buku panduan. 

 

5.5.5 Dampak Instruksional dan Pengiring 

Model pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa dengan tidak mengabaikan pada hasil karena keberahasilan akan 

berpengaruh pada kemampuan menyimak kritis mahasiswa. Seperti yang 

dikemukakan oleh Santrock (2010:483) bahwa pendekatan pemerosesan informasi 

dan konstruktivis merupakan dasar teoretis untuk perencanaan dan instruksi learner 

centered. Oleh karena itu, model pembelajaran ini dirancang agar memberikan 

dampak instruksional menyimak kritis dalam memberikan penjelasan sederhana 

(memfokuskan pertanyaan; menganalisis argumen; menanyakan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang); membuat penjelasan lebih 

lanjut (ketepatan ujaran dan unsure kalimat); menarik kesimpulan (membuat induksi 

dan mempertimbangkan hasil induksi; membuat dan mempertimbangkan nilai 

keputusan); menentukan strategi dan taktik (kemampuan menentukan informasi 

secara objektif dan evaluastif serta mengidentifikasi masalah). Hal itu akan 

mendorong mahasiswa dalam menyikapi setiap informasi dengan kritis yang 
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interpretatif, introspektif, responsif, produktif, dan evaluatif baik simak-tulis maupun 

simak bicara.  

Model ini juga mampu mendidik terbukanya sikap, pengetahuan, dan perilaku 

mahasiswa dalam menyikapi berbagai informasi dalam kehidupan serta 

mengaplikasikan program multimedia yang memadai. Sikap yang kuat dalam 

menyerap dan merespons informasi akan memberikan komitmen dan prinsip yang 

tinggi terhadap setiap informasi yang diterima. Hal itu juga perlu didukung dengan 

pengetahuan yang baik sehingga diperlukan wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

tinggi terhadap setiap informasi yang disimak sehingga perilaku yang baik dan kritis 

akan terwujud dalam pribadi mahasiswa sebagai calon pendidik, pembelajar, dan 

warga masyarakat yang cedikia. Ketiga hal itu akan terwujud dengan baik jika wadah 

informasi yang digunakan sudah mampu diaplikasikan dengan baik terutama 

multimedia pada umumnya dan multimedia interaktif pada khusunya karena saat ini 

informasi bisa dialami dan diakses secara langsung mellui multimedia, seperti pada 

bagan di bawah ini. 

Dampak pengiring yang terjadi pada perubahan sikap pada mahasiswa dalam 

pembelajaran ini, yaitu kesiapan mahasiswa dalam setiap mengoperasikan program 

multimedia interaktif; kenyamanan dan kesenangan mahasiswa dalam pembelajaran; 

ketertarikan dan kesungguhan mahasiswa dalam pembelajaran menyimak; 

kemampuan berpikir kritis dalam setiap menerima, menyerap, dan merespon 

informasi. Perkembangan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dalam 

pengembangan model ini, mampu secara kritis dalam  memberikan penjelasan 

sederhana; mampu membuat penjelasan lebih lanjut; mampu menarik kesimpulan; 

mampu menentukan strategi dan taktik sehingga mahasiswa dapat menyikapi setiap 

informasi dengan kritis yang interpretatif, introspektif, responsif, produktif, dan 

evaluatif baik simak-tulis maupun simak bicara.  

Dampak pengiring yang terjadi terhadap perubahan perilaku dalam 

pengembangan model ini, yaitu mahasiswa aktif dan kreatif dalam mengoperasikan 
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dalam menjalankan setiap tahapan pembelajaran menyimak kritis; mahasiswa aktif 

dan antusias bertanya dan berdiskusi setiap tahapan pembelajaran menyimak 

antarmahasiswa dan dosen; mahasiswa aktif dalam mengukur dan meningkatkan 

keterampilan menyimak secara mandiri dan kelompok terhadap kemampuan 

menyimak kritisnya; mahasiswa aktif dan terarah dalam menyampaikan simak-bicara 

dan simak-tulisnya dalam mengkritisi setiap bahan simakan yang disimaknya; 

mahasiswa lebih mampu mengingat dan mengungkapkan setiap bahan simakan yang 

disimaknya; mahasiswa lebih terfokus dan daya konsentrasi lebih tinggi dalam 

melakukan setiap tahapan model pembelajaran; mahasiswa lebih cepat dan tanggap 

dalam setiap mengaplikasikan model pembelajaran menyimak karena dibantu dengan 

multimedia, buku panduan, dan pembimbingan dosen; mahasiswa lebih mampu 

berekspresi dan lebih berani dalam mengkritisi setiap bahan simakan. 

Untuk mewujudkan perubahan dan perkembangan sikap, pengetahuan, dan 

perilaku mahasiswa dalam pengembangan model ini, beberiapa aktivitas yang 

dikembangan: (1) Dosen menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif, 

yaitu pembelajaran menyimak aktif integratif melalui multimedia interaktif. Hal ini 

terlihat dari ketekunan dan antusias mahasiswa dalam mengikuti setiap tahapan yang 

dilalui dalam model pembelajaran menyimak kritis melalui diskusi, tanya-jawab, dan 

aktivitas simak-bicara dan simak-tulis, baik antarmahasiswa maupun dengan dosen 

atau sebaliknya. (2)  Dosen memosisikan dirinya sebagai fasilitator, sedangkan 

mahasiswa secara aktif dan kreatif mealakukan setiap tahapan dalam model 

pembelajaran menyimak kritis. (3) Dosen memberikan keleluasaan kepada 

mahasiswa dengan melalui sebuah program yang terkontrol multimedia interaktif 

dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran menyimak kritis sehingga mahasiswa 

mampu mengukur dan mengembangkan kemampuan pemahaman menyimak 

kritisnya dengan baik. (4) Dosen memberikan tanggung jawab penuh kepada 

mahasiswa dalam melaksakan aktivitas menyimaknya kritis melalui sebuah program 

baik di dalam kelas atau di luar kelas, secara individu maupun kelompok untuk 
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melakukan aktivitas menyimak kritis saat pembelajaran menyimak dilakukan. (5) 

Seluruh mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama dalam mengukur dan menilai 

pemahaman serta kemampuan menyimak kritis mahasiswa terhadap bahan simakan 

yang mereka simak, serta mengukur kemajuan dan perkembangan setiap tahapan 

strategi kinerja menyimak mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5.1 
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Dampak Instruksional dan Pengiring Model PMAIMI 

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur model pembelajaran di atas, 

pembelajaran Menyimak Aktif Integratif melalui Multimedia Interaktif yang peneliti 

sebut dengan Model PMAIMI merupakan model pembelajaran menyimak yang telah 

dilakukan uji coba secara terbatas maupun luas sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan menyimak kritis mahasiswa secara efektif. Model ini merupakan satu 

kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaranya serta menuntut mahasiswa lebih 

mandiri, kreatif, dan aktif dalam setiap pelaksanaan model pembelajarannya, baik 

pada tahap persiapan menyimak, proses menyimak, maupun setelah pelaksanaan 

menyimak.  

Implementasi model ini diawali dengan bahan simakan yang memadai dalam 

suatu multimedia interaktif sesuai dengan tahapan penyajian Model PMAIMI. Secara 

langsung interaksi mahasiswa dengan multimedia interaktif dalam pelaksanaan 

menyimak kritis tanpa mengabaikan instruksi dan bimbingan dari dosen. Bahan 

simakan dan aktivitas pembelajaran menyimak mengacu pada kekritisan dalam setiap 

tahapan pembelajaran menyimak, yaitu interpretatif, introspektif, responsif, produktif, 

dan evaluatif. Tahap sebelum menyimak, mahasiswa lebih memperhatikan dan 

merefleksikan kata kunci. Tahap proses pembelajaran menyimak, mahasiswa 

mengklaisfikasi makna dan maksud serta efektivitas kinerja menyimak dengan 

memperhatikan setiap indikator keberhasilan menyimak kritis (memfokuskan 

pertanyaan; menganalisis argumen; menanyakan dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

dan pertanyaan yang menantang; mendifinisikan istilah; membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi; membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan; 

memutuskan suatu tindakan). Tahap setelah menyimak, mahasiswa merefleksi tujuan 

menyimak, yaitu apakah  mahasiswa tersebut mampu menyimak secara kritis. Ketiga 

tahapan tersebut merupakan indikator dalam strategi kinerja menyimak mhasiswa 

yang akan berpengaruh pada kemampuan menyimak kritis. Jika mahasiswa belum 

atau kurang mampu dalam menyimak kritis, mahasiswa tersebut melakukan aktivitas 
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proses menyimak kembali. Apabila mahasiswa proses menyimaknya belum atau 

kurang berterima dengan baik, mahasiswa tersebut melakukan aktivitas tahapan 

sebelum menyimak. Adapun model akhirnya seperti terlihat dalam bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

pan, siswa menerima dan memahami apa yang diucapkan atau dibaca orang 

lain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bagan 5.2 

Mahasiswa Dosen 

interpretatif, introspektif, responsif, produktif, dan evaluatif 

Bahan Simakan Kritis 

melalui Multimedia 

Interaktif 

Prasimak: 
Memfokuskan ; 

Konsentrasi 

Perhatian ; 

Menebak; 

Mengemukakan 

teks relevan; 

Mengemukakan 

kata-kata 

relevan; 

 

Proses: 

Tulis ←Simak →   Bicara 

Mengoperasikan multimedia 

interaktif; 

Mengggunakan pengetahuan, 

konteks, dan struktur bahan 

simakan; 

Menuliskan dan 

mengungkapkan ide kritis 

dalam bahasa sendiri; 

Memahami, menafsirkan, 

mengevaluasi, dan menanggapi 

bahan simakan 

 

Pascasimak: 
Menilai dan menentukan 

ketepatan simakan; 

Memberikan umpan balik; 

Memeriksa pemahaman; 

Merefleksikan tujuan 

menyimak; 

Menetapkan tujuan baru 

menyimak; 

Mempertimbangkan 

seberapa baik tujuan 
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Desain Akhir Model PMAIMI 

 

5.6 Keterbatasan Penelitian 

Salah satu upaya meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa 

adalah dengan pelaksanaan model pembelajaran menyimak aktif integratif melalui 

multimedia interaktif. Penelitian ini memfokuskan pada kondisi pembelajaran 

menyimak, desain multimedia interaktif, model pembelajaran, kemampuan 

menyimak kritis, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi model. 

Selain hal itu, ada beberapa faktor yang bisa diteliti dalam pembelajaran menyimak 

kritis ini, tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga penulis hanya 

memfokuskan pada aspek tersebut.  

Menurut Joyce et. al. (2009:xviii) setiap model memiliki keunggulan 

tersendiri dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan siswa karena tidak ada 

satu model pengajaran yang bisa menggantikan model pengajaran lain pada satu 

waktu. Untuk itu, aspek lain yang bisa diteliti dalam pembelajaran menyimak kritis 

ini, yaitu alat penilaian menyimak berbasis multimedia, pengambangan bahan ajar 

menyimak, terapi menyimak, faktor yang memengaruhi menyimak (fisik, psikologis, 

pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam 

masyarakat), serta model pembelajaran dan media pembelajaran menyimak lainya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Santrock (2010: 484-487) bahwa ada empat faktor 

yang mempengaruhi pembelajaran berpusat pada siswa/mahasiswa, yaitu faktor 

kognitif dan metakognitif (sifat proses pembelajaran, tujuan proses pembelajaran, 

konstruksi pengetahuan, pemikiran strategis, metakognisi/memikirkan tentang 

pemikiran, dan konteks pengajaran), faktor motivasi dan emosional (pengaruh 

motivasi dan emosi terhadap pembelajaran, motivasi intrinsik untuk belajar, dan efek 

motivasi terhadap usaha), faktor sosial dan developmental (pengaruh perkembangan 

pada pembelajaran dan pengaruh sosial terhadap pembelajaran), dan faktor perbedaan 

individual (perbedaan individual dalam pembelajaran, pembelajaran dan diversitas, 

serta standar dan penilaian).      


