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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP YP 17 Jati Baru Tanjung 

Bintang 2019/2020 di peroleh hasil dengan menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembalajaran Advance Organizer yang meliputi indikator-indikatornya ialah:  

Menjelaskan tujuan pembelajaran, Mempresentasikan panduan pembelajaran 

Advance Organizer, Menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa 

yang relevan, Menjelaskan materi pembelajaran, Membangkitkan perhatian siswa, 

Mengatur secara eksplisit tugas-tugas, dan menyusun susunan logis materi 

pembelajaran masih perlu mendapat perhatian dari guru guna untuk menigkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di SMP YP 17  

Jati Baru Tanjung Bintang dengan besaran pengaruhnya  sebesar 0,005, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Advance Organizer  mempunyai pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa sebesar 5% dan sisanya 95% ditentukan oleh sebab lain diluar 

model regresi sederhana yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk menilai (R) 

disebut juga dengan koefisien korelasi 0,069 artinya koefisien korelasi bertanda (+) 

yang berarti memiliki pangaruh yang baik dan searah antara penerapan 

pemebalajran advace Organizer  dengan Hasil belajar siswa.  

 

B. Rekomendasi dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaukan, maka peneliti mengaukan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan peningkatan hasil belajar melalui penerapan model 

pembelajaran Adance Organizer, maka guru perlu memperhatikan siswanya 

dalam memebrikan  informasi yang disajikan sebelum pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun dan menafsirkan 

informasi baru masuk sehingga mudah dipelajari dan dipahami. 
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2. Tidak hanya itu, melainkan guru wajib mempunyai daya kreatif tingi, 

sehingga pembelajaran dengan model advance Organizer tidak mudah 

bosan dan monoton ketika di terima oleh murid. 

3. Untuk program studi pendidikan agama islam, hasil penelitian tentang 

pengaruh penerapan model pembelajaran Advance Organizer terhadap hasil 

belajar siswa ini dapat ditindaklanjuti, sehingga dapat diperoleh temuan-

temuan baru yang lebih kontekstual dan lebih sempurna serta menambahkan 

variabel-variabel lain guna mendpatkan hasil yang lebih optimal serta lebih 

modern. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut 

adalah: 

a. Saran secara Praktis 

1. Kepala sekolah hendaknya mengadakan forum atau MGMP untuk lebih 

mengembangkan tentang pembelajaran Advance Organizer karena 

mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat pertumbuhannya 

dengan menggunakan teknologi. 

2. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam lebih kreativ dan menguasai 

dengan metode Advance Organizer 

b. Saran Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini mengarah pada aplikatif, maka saran selanjutnya dapat 

dikaji ulang oleh konsep-konsep pengembangan dengan metode Advance 

Organizer. 

 


