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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

Bab VI ini disajikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi berdasarkan hasil 

penelitian dan pengembangan model pembelajaran menyimak aktif integratif melalui 

multimedia interaktif sebagai determinan peningkatan keterampilan menyimak kritis. 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan dan hasil penelitian 

pengembangan model pembelajaran menyimak aktif integratif melalui multimedia 

integratif dalam peningkatan keterampilan menyimak kritis, peneliti merumuskan 

simpulan menjadi dua bagian, yaitu simpulan secara teknis dan simpulan hasil 

interpretasi penulis. Simpulan teknis merupakan simpulan dari pertanyaan atau 

rumusan penelitian, sedangkan simpulan hasil interpretasi penulis merupakan 

simpulan secara keseluruhan terhadap model pembelajaran yang peneliti 

kembangkan. 

6.1.1  Simpulan Teknis 

Berdasarkan rumusan masalah dan temuan penelitian yang telah diuraikan 

pada Bab IV, penulis menyimpulkan secara teknis kesimpulannya sebagai berikut. 

6.1.1.1 Kondisi pembelajaran menyimak dapat dilihat berdasarkan minat mahasiswa 

dalam pembelajaran menyimak sangat tinggi dengan adanya kesesuaian dalam 

setiap materi pembelajaran menyimak dan persiapan mengajar yang baik 

sehingga menyenangkan bagi mahasiswa. Namun, metode pembelajaran yang 

digunakan masih kurang bervariasi, media pembelajaran masih kurang dalam 

pengembangannya dan masih berpusat pada dosen, kemampuan dan 

pengoperasian komputer baik dosen dan mahasiswa masih kurang, 

pemahaman materi menyimak mahasiswa masih sangat kurang tanpa 

didukung dengan keterampilan mikanik menyimak, keterbatasan sarana 

pembelajaran, dan terbatasnya/cukup kinerja strategi menyimak mahasiswa. 
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6.1.1.2 Model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak kritis, 

yaitu Model Pembelajaran Menyimak Aktif Integratif melalui Multimedia 

Interaktif yang peneliti sebut dengan Model PMAIMI. Model ini merupakan 

satu kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaranya serta menuntut mahasiswa 

lebih mandiri, kreatif, dan aktif dalam setiap pelaksanaan model 

pembelajarannya, baik pada tahap prasimak, proses menyimak, maupun 

setelah pelaksanaan menyimak/replektif/pascasimak. 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 prasimak/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 pascasimak/setelah 

menyimak, mahasiswa merefleksi tujuan menyimak, yaitu apakah  mahasiswa 

tersebut mampu menyimak secara kritis. Ketiga tahapan tersebut merupakan 

indikator dalam strategi kinerja menyimak mahasiswa yang akan berpengaruh 

pada kemampuan menyimak kritis yang disebut sebagai struktur 

pengajaran/syntax. Jika mahasiswa belum atau kurang mampu dalam 

menyimak kritis, mahasiswa tersebut melakukan aktivitas proses menyimak 

kembali. Apabila mahasiswa proses menyimaknya belum atau kurang 
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berterima dengan baik, mahasiswa tersebut melakukan aktivitas tahapan 

sebelum menyimak.  

6.1.1.3 Kemampuan menyimak kritis mahasiswa setelah menggunakan model 

pembelajaran menyimak melalui multimedia interaktif sangat efektif dan 

mengalami peningkatan yang berarti. Hal itu terlihat dari nilai gain 

peningkatan kemampuan menyimak kritis mahasiswa kelompok ekperimen 

lebih tinggi daripada kelompok kontrol (Model PMAIMA) baik pada uji 

terbatas maupun uji luas. Nilai gain (d) uji terbatas pada kelompok ekperimen 

(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). Nilai gain (d) uji luas 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). 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.   

6.1.1.4 Faktor pendukung dalam penerapan model pembelajaran menyimak melalui 

multimedia interaktif, yaitu faktor mahasiswa, dosen, serta sarana dan 

prasarana. Faktor mahasiswa, yaitu mahasiswa telah sangat mendukung 

terlaksananya model ini baik dalam diskusi, dan penggunaan multimedia. 

Dosen telah berusaha dan berhasil dengan baik melaksanakan model 

pembelajaran menyimak baik dalam mengoperasikan multimedia interaktif 

serta mampu dan memahami dengan baik serta memiliki antusias yang tinggi 

dalam pembelajaran ini. Faktor sarana dan prasarana secara umum sudah 
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sangat mendukung dengan telah tersedianya laboratorium bahasa dan 

laboratorium ICT. Faktor penghambat dalam implementasi model 

pembelajaran menyimak aktif integratif melalui multimedia interaktif 

(PMAIMI) ini antara lain sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan 

prasarana di sini terutama ketersediaan hadset di setiap komputer dalam 

laboratorium bahasa. Dosennya mengalami sedikit kesulitan saat harus 

menginstalkan program multimedia ionteraktif. 

6.1.2  Simpulan Hasil Interpretasi 

Dari hasil temuan penelitian dan hasil analisis data penelitian dapat 

dinyatakan bahwa Model PMAIMI dapat meningkatkan kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa. Untuk itu secara keseluruhan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

6.1.2.1 Model PMAIMI dapat meningkatkan kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil postes uji terbatas dan luas 

kemampuan menyimak kritis yang telah dibahas pada poin sebelumnya, yaitu 

pada bab IV laporan penelitian ini. 

6.1.2.2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi menyimak mahasiswa 

dengan kemampuan menyimak kritis pada kelas eksperimen baik uji terbatas 

maupun pada uji luas. Hal itu disebabkan strategi menyimak mahasiswa yang 

sudah baik diikuti dengan kemampuan menyimak kritisnya yang baik pula. Itu 

artinya, Model PMAIMI dapat dimplimentasikan dengan baik dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa. Jika kemampuan 

menyimak kritis mahasiswa sudah baik, strategi menyimak mahasiswa dapat 

diabaikan atau tidak menjadikan suatu keharusan dalam mengukur 

kemampuan menyimak kritis mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dituntut 

lebih banyak melakukan latihan atau tes yang bermuara pada hasil.  

6.1.2.3 Terdapat hubungan yang positif antara strategi menyimak mahasiswa dengan 

kemampuan menyimak kritis pada kelas kontrol baik uji terbatas maupun 

pada uji luas. Hal itu disebabkan strategi menyimak mahasiswa yang makin 
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tinggi diikuti dengan kemampuan menyimak kritis yang makin tinggi juga. Itu 

artinya, Model PMAIMA dapat dimplimentasikan dengan baik dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa terutama pada 

mahasiswa yang kemampuan menyimak kritisnya masing kurang. Jika 

kemampuan menyimak kritis mahasiswa masih kurang, strategi menyimak 

atau Model PEMAI dapat dijadikan model yang sangat efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa. Dalam hal ini 

mahasiswa dituntut lebih banyak melakukan latihan atau tes yang bermuara 

proses. 

6.1.2.4 Terdapat hubungan signifikan antara strategi menyimak dalam implementasi 

Model PMAI dengan kemampuan menyimak kritis baik pada kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen pada uji luas. Hal itu disebabkan secara 

keseluruhan bahwa strategi menyimak atau Model PMAI sangat diperlukan 

dan efektif dapat meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa.  

6.1.2.5 Model PMAIMI sudah efektif dalam meningkatkan kemampuan menyimak 

kritis. Itu artinya Pelaksanaan Model PMAIMI lebih efektif daripada 

pelaksanaan pembelajaran Model PMAIMA dalam meningkatkan 

kemampuan menyimak kritis. Pada saat pembelajaran menyimak kritis baik 

pada saat mengoperasikan program maupun dalam diskusi penerapan simak-

tulis dan simak-bicara kritis, mahasiswa dengan tekun, antusias, dan semangat 

mengkritisi setiap bahan simakan yang disimaknya. Selain itu, ketekunan dan 

keantusiasan mahasiswa terlihat saat mahasiswa mampu menjawab dengan 

baik setiap bahan simakan melalui program multimedia interaktif sehingga 

mahasiswa tersebut mampu melanjutkan pada aktivitas menyimak kritis 

selanjutnya, sebaliknya mahasiswa yang belum berhasil dengan gigih dan 

lebih kritis untuk menuntaskan keberhasilan menyimak kritisnya agar tidak 

tertinggal dengan teman lainnya.  

6.1.2.6 Model PMAIMI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak kritis. 

Pada saat mahasiswa menerapkan menyimak kritis, mahasiswa secara 
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langsung dapat mengukur kemampuan menyimak kritisnya melalui 

multimedia interaktif. Dosen juga dapat memantau dan menilai mahasiswanya 

secara langsung terhadap kemampuan menyimak kritis mahasiswa. Pada saat 

mahasiswa melakukan aktivitas simak-tulis dan simak-bicara, dosen menilai 

kemampuan menyimak kritis mahasiswa berdasarkan kekritisan setiap apa 

yang disampiakan serta aspek kemampuan pemahaman menyimak 

mahasiswa, yaitu 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. Hampir semua aspek tersebut mampu dikuasai dengan baik 

oleh mahasiswa pada kelas ekperimen. 

6.1.2.7 Pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat menggali kreativitas dan 

kekritisan mahasiswa dalam mengeksplorasikan pemahaman yang telah 

mereka miliki. Hal ini terlihat dalam setiap aplikasi yang diterapkan oleh 

mahasiswa dalam multimedia interaktif yang selalu mengalami peningkatan 

dan perbedaan kecepatan aktivitasnya.  

6.1.2.8 Desain multimedia interaktif pembelajaran menyimak yang dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa, yaitu desain yang 

didasarkan pada desain instruksional, menggabungkan model pembelajaran 

menyimak aktif integratif, dan desain perangkat lunak untuk meningkatkan 

pemahaman menyimak kritis mahasiswa melalui multimedia. Desain tersebut 

berpusat pada software yang konsisten menggunakan strategi yang sama 

dalam semua kegiatan belajar.  Perangkat lunak itu sendiri mencakup 

pengetahuan tentang strategi yang efektif pemahaman aural dan visual dari 

perspektif teoretis, serta  berhubungan dengan model pembelajaran yang 

diterapkan. Desain ini dipastikan bahwa peserta didik dapat bekerja melalui 

materi, mengikuti jalan mereka sendiri, dan langkah mereka sendiri sehingga 

mahasiswa lebih memahami kemampuan menyimak kritisnya. 
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6.1.2.9 Model PMAIMI secara aktif mampu meningkatkan pembelajaran menyimak 

kritis yang berpusat pada mahasiswa. Dosen dalam hal ini sebagai fasilitator 

terutama di dalam kelas. Di luar kelas mahasiswa secara aktif dapat 

melakukan pembelajaran menyimak kritis secara mandiri. Secara mandiri juga 

mahasiswa mampu menilai kemajuan dan kekurangan terhadap kemampuan 

dan pemahaman menyimak kritis yang mahasiswa lakukan. 

6.1.2.10 Model PMAIMI mampu menggairahkan kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis program ini dapat meningkatkan interaksi aktif 

mahasiswa dengan program yang ada. Selain itu, mahasiswa tidak sekadar 

mampu menyimak reseptif malainkan aktif ketika mereka merespons setiap 

bahan simakan yang mereka simak, yaitu pada saat simak-tulis dan simak-

bicara. 

6.1.2.11 Mahasiswa lebih kreatif dan kritis dalam mengemukakan ide-ide terutama 

saat simak-tulis dan simak-bicara. Mahasiswa mampu mengaitkan 

permasalahan bahan simakan dengan realita permasalahan yang ada saat ini, 

seperti mahasiswa dalam mengemukakan kekeritisannya mengemukakan 

analogi dan generalisasi. 

6.1.2.12 Mahasiswa mempunyai semangat yang tinggi sehingga kemampuan 

menyimak kritis mahasiswa meningkat. Hal ini dibuktikan pada setiap 

perlakuan yang dilakukan dalam pembelajaran menyimak, mahasiswa secara 

mandiri aktif dan responsif dalam setiap aplikasi program multimedia yang 

dilakukannya.  

6.1.2.13 Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa Model PMAIMI lebih efektif dan 

mampu meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa daripada 

Model PMAIMA. Model PMAIMI ini juga sangat efektif dan mampu 

meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa terutama pada 

mahasiswa/peserta didik yang kemampuan menyimaknya masih kurang. 

Pembelajaran menyimak berbasis multimedia interaktif mampu meningkatkan 

akurasi pemahaman, visualisasi atau akurasi sesuai dengan kenyataan, dan 
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daya serta kontrol konsentrasi yang tinggi, sedangkan audio salah tafsir, 

samar-samar, dan konsentrasi yang kurang dalam menangkap simakan. Selain 

itu, media pembelajaran dengan multimedia interaktif lebih mampu 

meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa dibandingkan dengan 

media pembelajaran audio karena menyimak tidak sebatas aspek aural saja, 

tetapi juga aspek visual yang terintegrasi dalam multimedia. 

6.1.2.14 Unsur atau bagian dalam Model PMAIMI berdasarkan pada strutur 

pengajaran (perhatian menyimak, merefleksikan kata kunci dan frasa, 

mengklarifikasi makna dan maksud, mencari pilihan dan pengaruh, apakah 

hasil bisa diterima?, serta apakah tes berhasil?); sistem sosial bersifat 

kooperatif; peran atau tugas dosen sebagai memberikan arahan dan instruksi 

yang optimal dan tepat; sistem pendukungnya berupa bahan simakan atau 

materi dalam sebuah program multimedia yang memadai; dampak-dampak 

instruksional dan pengiringnya menekankan pada proses pembelajaran yang 

berpusat pada mahasiswa dengan tidak mengabaikan pada hasil karena 

keberahasilan akan berpengaruh pada kemampuan menyimak kritis 

mahasiswa. 

 

6.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, peneleliti dapat mengemukakan 

implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut. g digunakan  di perguruan  

6.2.1 Implikasi Teoretis  

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak mudah mendapatkan 

dukungan teori untuk keterampilan menyimak kritis. Teori yang ada pada umunya 

membahas kemampuan menyimak dan proses menyimak itu sendiri yang tidak 

dikaitkan dengan kemampuan menyimak sebagai keterampilan produktif. Mampu 

atau tidaknya seseorang dalam menyimak dapat diamati ketika orang tersebut 

merespons terhadap apa yang disimaknya. Sehubungan dengan itu, perlu 
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dipertimbangkan modifikasi teori kemampuan menyimak yang produktif, simak-tulis 

dan simak-bicara sebagai keterampilan berbahasa kritis. 

6.2.1 Implikasi Praktis  

Secara praktis berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 

dosen dengan mudah dan efektif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

produktif dan aktif dalam pembelajaran menyimak kritis. Namun, penerapan Model 

PMAIMI menuntut seorang dosen untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran sebagai bahan simakan yang interaktif. 

Diharapkan Model PMAIMI dapat diterapkan untuk pembelajaran keterampilan 

menyimak kritis mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Indonesia dan juga sebagai model serta inovasi pengembangan bagi mahasiswa 

sebagai calon guru yang nantinya dapat dimplementasikan di sekolah-sekolah. Model 

ini juga diharapkan dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan berbahasa 

lain, seperti keterampilan berbicara dan menulis. 

6.3 Saran   

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, peneliti dapat menyampaikan 

beberapa saran dalam meningkatkan kemampuan menyimak kritis mahasiswa berikut 

ini. 

6.3.1 Pembelajaran menyimak melalui model pembelajaran menyimak aktif integratif 

menjadikan mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Oleh sebab itu, dosen 

perlu merancang dan mengembangkan pembelajaran menyimak yang 

terintegratif agar mahasiswa mampu melakukan aktivitas menyimak secara 

utuh. 

6.3.2 Pembelajaran menyimak tidak sekadar teoretis dalam aktivitas 

pembelajarannya, tetapi terintegrasi dan berkelanjutan dalam penerapannya 

agar keterampilan menyimak mahasiswa pada khususnya dan di jenjang 

sekolah pada umumnya dapat ditingkatkan. Hal tersebut mengimplikasikan 

perlu adanya keseimbangan dalam penerapan keterampilan berbahasa baik 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
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6.3.3 Media pembelajaran multimedia interaktif merupakan media pembelajaran yang 

efektif dalam meningkatkan keterampilan menyimak kritis mahasiswa. 

Artinya, dosen perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media 

pembelajaran menyimak sebagai media pembelajaran interaktif. 

6.3.4 Mahasiswa dan dosen dalam aktivitasnya lebih banyak menerapkan 

keterampilan menyimak jika dibandingkan dengan keterampilan berbahasa 

yang lainnya. Oleh karen itu, mahasiswa atau peserta dan dosen/guru lebih 

mengimplementasikan keterampilan menyimak dalam kinerja strategi 

menyimak efektif agar penyimak lebih efektif dan kritis dalam menyikapi 

setiap bahan simakan, baik menyimak dalam komunikasi, menyimak dalam 

proses kejiwaan, maupun menyimak dalam suatu keterampilan. 

6.3.5  Dosen lebih memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran menyimak, 

seperti memaksimalkan laboratorium bahasa atau laboratorium ICT sebagai 

wadah keterampilan menyimak bagi mahasiswa. 

6.3.6 Lembaga atau institusi khususnya dosen yang mengampu mata kuliah agar lebih 

memberikan kreativitas dan inovatif dalam pengembangan kurikulum di setiap 

pembelajaran. Hal tersebut akan memberikan model pembelajaran secara 

langsung bagi mahasiswa dan secara tidak langsung akan menjadikan 

pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon guru yang nantinya dapat 

dimplementasikannya di sekolah. 

6.3.7 Keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang kompleks sehingga 

perlu latihan dalam peningkatannya. Untuk itu, mahasiswa dan dosen perlu 

berlatih dalam setiap melakukan aktivitas menyimak baik menyimak intensif 

maupun ekstensif terhadap strategi kinerja menyimak. 

6.3.8 Lembaga atau institusi perlu bekerja sama dalam pengembangan ilmu bidang 

interdisiplin dan multidisiplin agar dihasilkan berbagai media pembelajaran 

menyimak yang inovatif dan kreatif yang tidak saja di perguruan tinggi, tetapi 

di jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah, atau pun atas.  


