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ABSTRAK 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas V 

SDN 3 Sesela masih rendah dan belum mencapai KKM, yaitu 65,5. Hal itu 

terlihat dari rendahnya hasil belajar siswa yang kurang antusias dalam bertanya, 

menanggapi atau menyampaikan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung. 

Oleh karena, itu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik serta mendorong 

siswa aktif mengikuti pembelajaran maka diterapkan salah satu teknik 

pembelajaran, yaitu teknik Tari Bambu (bamboo dancing) yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berbagi informasi. Beranjak dari fakta-fakta 

tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu (bamboo dancing) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa V pada mata pelajaran IPA di SDN 3 Sesela. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 3 

Sesela pada mata pelajaran IPA. Data aktivitas belajar yang di peroleh dari lembar 

observasi yang diisi oleh observer, sedangkan data hasil belajar siswa 

dikumpulkan dengan tes hasil belajar yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor indikator aktivitas siswa pada siklus 

I adalah 52 dengan kategori aktif dan rata-rata nilai siswa 68,50 dengan presentase 

ketuntusan klasikal 60%, sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa 

adalah 64 dengan kategori sangat aktif dan rata-rata nilai siswa adalah 87,00 

dengan presentase ketuntasan klasikal 85%. Rata-rata nilai siswa pada siklus II 

sudah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal, hal ini disebabkkan karena 

siswa aktif mengolah informasi dan menemukan konsep melalui lembar kerja, 

berdasarkan analisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik Tari 

Bambu (bamboo dancing) dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

Kata-kata kunci : Teknik Tari Bambu (Bamboo Dancing), Hasil Belajar IPA 
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ABSTRCT 

 

Reality on the field indicate that the average value of fifth grade students 

of Elementary School 3 Sesela still low and has not reached the standard point is 

65,5. This evident from the low student learning outcomes are less enthusiastic in 

asking, respond or expression at the time of the learning take place. Therefore, in 

order that the learning process goes well and encourage students to actively 

participating in the learning, writer apply one learning technique, namely Bamboo 

Dancing technique, that provides an opportunity for students to share information. 

Moving on from this fact, the formulation of the problem of this study is how the 

application of the Bamboo Dancing technique can improve students’ learning 

outcomes in Science subjects at Elementary School 3 Sesela. This study aims to 

improve the learning outcomes of fifth grade student at Elementary School 2 

Sesela in Science subjects. Learning activity data obtained from observation 

sheets filled out by the observer, while the data collected by the student learning 

outcomes achievement test conducted each end of the cycle. The research result 

showed that the average score of student activity indicator in the cycle I was 52 

with the active category and the average value of 68,50 with the percentage of 

students completeness classical 60%, while in the second cycle an average score 

of student activity is 64 categorized as very active and the average value of 

students are 87,00 with the percentage of classical completeness 85%. The 

average value of students in the second cycle has reached mastery learning 

classical, that happened because students are actively followed the process 

information and find the concept through the worksheet, refer to the analysis can 

be concluded that the applying the Bamboo Dancing technique could improve 

learning outcomes. 

 

Key words: Bamboo Dancing technique, learning outcomes in Science subject. 



I. PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan 

pembangunan suatu bangsa. Pendidikan Sains (IPA) menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan Sains disarankan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga 

dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

Proses pembelajaran yang berkualitas dan bermakna harus didahului 

dengan persiapan mengajar yang baik, tanpa persiapan mengajar yang baik 

sulit rasanya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. 

Proses pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu sistem dengan melibatkan 

berbagai komponen yang membentuk sistem itu sendiri. Adapun komponen-

komponen yang membentuk sistem pembelajaran antara lain, tujuan 

pembelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pembelajaran, guru, metode, 

alat, sumber pelajaran dan evaluasi (Fathurrohman, dkk., 2010). Sebagai salah 

satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki posisi yang 

menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah 

merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan observasi awal pada SDN 3 Sesela, pada pembelajaran 

IPA masih berlangsung secara konvensional (teacher centred) sehingga 

pembelajaran berlangsung satu arah saja. Di mana guru menjadi sentral di 

kelas, guru lebih menonjol dari pada siswa. Siswa di dalam kelas hanya 

mendengar, mencatat, dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan perintah 

guru. Selain itu juga, siswa tidak terlalu memperhatikan gurunya, siswa sibuk 

ribut, dan ngobrol dengan temannya serta kurangnya antusias siswa dalam 

bertanya atau menyampaikan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran yang demikian, akhirnya mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar IPA pada kelas V SDN 3 Sesela. Nilai rata-rata tersebut 



masih rendah dan belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

sudah di tentukan 75. 

Oleh karenanya peneliti mengajukan judul penelitian tentang: 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Tari Bambu Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Dalam Mata Pelajaran IPA SDN 3 

Sesela Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN  

Teori yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar  

Winkel (Purwanto,2011: 39) belajar adalah aktivitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Jadi kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu 

konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan prilaku yang relatif tetap baik dalam 

berpikir, merasa maupun dalam bertindak. 

2. Teknik Tari Bambu 

Teknik Tari Bambu merupakan strategi kooperatif yang 

dikembangkan oleh Lie (Huda, 2014: 249). Strategi ini memungkinkan 

siswa saling berbagi informasi dalam waktu yang berasamaan. Salah 

satunya dapat diterapkan pada mata pelajaran IPA di SD. Salah satu 

keunggulan strategi ini adalah adanya struktur yang jelas dan 

memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi dengan singkat dan 

teratur serta memberi kesempatan pada siswa untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan menggunakan teknik Tari 

Bambu (bamboo dancing) di harapkan terjadi pemerataan informasi atau 

topik yang diketahui oleh siswa. 

 

 



Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiati (2012) adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Dengan skripsi yang berjudul Penggunaan 

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Tari Bambu Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Gerak Benda Siswa Kelas III 

SDN 3 Grenggeng Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rakalpa (2014) bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 4 Palembang. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan melaksanakan empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi 

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan inovasi 

pembelajaran dengan menerapkan teknik pembelajaran yang diharapkan 

mampu melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu 

teknik pembelajaran yang menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan mencoba menerapkan teknik Tari Bambu (bamboo 

dancing). Teknik Tari Bambu  (bamboo dancing) merupakan salah satu teknik 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi 

informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara 

teratur. 

Dengan demikian di harapkan melalui penerapan model pembelajaran  

kooperatif teknik Tari Bambu (bamboo dancing) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V dalam mata pelajaran IPA SDN 3 Sesela Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

III. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas V dan dalam ruangan kelas V di SDN 

3 Sesela Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 

Ajaran 2015/2016 

1. Penyusunan proposal dimulai pada bulan januari sampai bulan april 2016 



2. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 April dan 15 April  

3. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 April 22 April  

4. Penyusunan skripsi dilakukan pada pertengahan bulan Juli  

Adapun subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 3 Sesela 

Tahun Ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa 20 orang, yang terdiri dari 

perempuan 12 orang dan laki-laki 8 orang. 

Faktor-faktor yang menjadi focus pada penelitian ini di antaranya 

adalah faktor guru, yang diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran di kelas V pada 

mata pelajaran IPA dengan penerapan teknik Tari Bambu (bamboo dancing) 

dan faktor siswa yang diteliti adalah hasil belajar siswa. Dalam hal ini di 

harapkan hasil belajar siswa dapat meningkat dengan penerapan teknik Tari 

Bambu (bamboo dancing). 

Variabel penelitian ini di bagi menjadi dua variable harapan dan 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan dari penelitian ini adalah 

peningkatan hasil belajar. Dalam hal ini, hasil belajar IPA adalah perubahan 

perilaku siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran baik aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor pada materi proses pembentukan tanah dan 

struktur bumi. Definisi operasional variabel tindakan. Variabel tindakan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Tari Bambu (bamboo dancing).  

Teknik Tari Bambu (bamboo dancing) ini dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan guru dalam mengerjakan hal-hal yang informatif. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahapan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan setiap siklus yaitu 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 

menit untuk setiap pertemuan  

Keterlaksanaan penelitian tindakan kelas dengan teknik Tari Bambu 

(bamboo dancing) dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Kemampuan hasil 

belajar siswa yaitu data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan 

presentase. Data tingkat hasil belajar siswa berupa skor yang diperoleh sesuai 



kriteria, yaitu skor 1 sampai 4 kemudian dilihat frekuensinya dan dinyatakan 

dalam presentase hasil belajar siswa, adalah: 

1. Data Aktivitas Siswa 

Data tentang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dianalisis 

dengan rumus ideal (MI) dan standar deviasi ideal (SDI). 

a. Berdasarkan hasil analisis aktivitas belajar sisiwa, kemudian ditentukan 

kriteria aktivitas dengan mengacu pada: 

1) Skor 1 diberikan jika deskriptor yang di amati dilakukan oleh siswa 

antara 0 – 24% 

2) Skor 2 diberikan jika deskriptor yang di amati dilakukan oleh siswa 

antara 25 – 49% 

3) Skor 3 diberikan jika deskriptor yang di amati dilakukan oleh siswa 

antara 50 – 74% 

4) Skor 4 diberikan jika deskriptor yang di amati dilakukan oleh siswa 

antara 75 – 100%. 

b. Menentukan skor aktivitas siswa dari jumlah indikator yang diamati 

Banyaknya indikator yang diamati adalah sebanyak 6. Sedangkan 

deskriptor yang diamati 18. Skor maksimal untuk setiap indikator 

adalah 4 dan skor minimal untuk setiap indikator adalah 1. Skor 

Maksimal Ideal (SMI) = 4 x 18 = 72, skor minimal = 1 x 18 = 18 

c. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan rata-rata ideal (MI) 

dan Standar Deviasi ideal (SDI), yaitu sebagai berikut: 

MI = 
 

 
 x (SMI)       

       = 
 

 
 x 72                

      = 36       

SDI = 
 

 
 x MI 

       = 
 

 
 x 36 

       = 12 



Tabel 3.1 Pedoman Dalam Menentukan Skor Aktivitas Siswa (AS) 

Interval Skor AS Kategori 

MI + 1,5 Sdi ≤ X ≤ SMi 54 ≤ X ≤ 72 Sangat Aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ X ˂ MI + 1,5 Sdi 42 ≤ X < 54 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤  X ˂ MI + 0,5 Sdi 30 ≤ X < 42 Cukup Aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ X ˂ MI – 0,5 Sdi 18 ≤ X< 30 Kurang Aktif 

0 ≤ X < MI - 1,5 Sdi 0 ≤ X < 18 Sangat Kurang Aktif 

 

(Nurkancana, dkk., 1990) 

Keterangan :  X   = Skor aktivitas Siswa 

MI   = Mean Ideal 

SDI  = Standar Deviasi Ideal 

SMI  = Skor Maksimal Ideal 

2. Data Aktivitas Guru 

Data tentang aktivitas guru dianalisis dengan menggunakan 

presentase ketercapaian dari skenario pembelajaran. Kriteria aktivitas guru 

ditentukan dengan menggunakan pedoman aktivitas guru sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil analisis aktivitas guru dalam pembelajaran dapat 

ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor yang di laksanakan 

2) Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor dilaksanakan 

3) Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor dilaksanakan 

b. Menentukan skor aktivitas guru dari jumlah indikator yang diamati 

Banyaknya indikator yang diamati adalah sebanyak 8. Sedangkan 

deskriptor yang diamati 24. Skor maksimal untuk setiap deskriptor 

adalah 1 dan skor minimal untuk setiap deskriptor adalah 0. Skor 

Maksimal Ideal (SMI) = 24 x 1 = 24, skor minimal = 24 x 0 = 0 

 

 

 



c. Analisis data aktivitas guru menggunakan rata-rata ideal (MI) dan 

Standar Deviasi ideal (SDI), yaitu sebagai berikut: 

MI = 
 

 
 x (SMI)       

       = 
 

 
 x 24                

      = 12  

 

SDI = 
 

 
 x MI 

       = 
 

 
 x 12 

       = 4 

Tabel 3.2 Pedoman Dalam Menentukan Skor Aktivitas Guru 

Interval Skor AG Kategori 

MI + 1,5 Sdi ≤ X ≤ SMi 18 ≤ X ≤ 24 Sangat Baik 

MI + 0,5 SDI ≤ X ˂ MI + 1,5 Sdi 14 ≤ X < 18 Baik 

MI – 0,5 SDI ≤  X ˂ MI + 0,5 Sdi 10 ≤ X < 14 Cukup Baik 

MI – 1,5 SDI ≤ X ˂ MI – 0,5 Sdi 6 ≤ X< 10 Kurang Baik 

0 ≤ X < MI - 1,5 Sdi 0 ≤ X < 6 Sangat Kurang Baik 

(Nurkancana, dkk., 1990) 

3. Data Hasil Belajar  

a. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai siswa secara individual 

adalah sebagai berikut: 

NA=
           

             
x 100 

Keterangan: 

NA = Nilai yang diperoleh oleh siswa 

Skor aktual = Skor yang diperoleh siswa 

Skor Maksimal = Skor maksimal jumlah dari seluruh soal  

 



b. Ketuntasan Klaksikal untuk mengetahui ketuntasan belajar secara 

klaksikal dianalisis dengan rumus: 

P = 
                          

      
 x 100%   (Aqib, dkk., 2009:51) 

Keterangan:  

P = ketuntasan belajar klaksikal 

∑siswa yang tuntas belajar = siswa yang mendapat nilai ≥ 75 

∑siswa = jumlah siswa yang mengikuti tes. 

Indikator Keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil 

apabila: 

1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar 

klasikal yaitu minimal 85% dari seluruh siswa mendapat nilai ≥ 75 sesuai 

dengan KKM yang telah ditentukan. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam belajar 

mencapai kategori aktif. 

3. Kemampuan guru dalam menerapkan teknik Tari Bambu (bamboo dancing) 

dikatakan berhasil apabila kriteria aktivitas guru minimal berkategori baik 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:  

1. Siklus I  

Penerapan teknik tari bambu (bamboo dancing) dalam pembelajaran 

IPA dapat diperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 68,5 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 30. Jumlah siswa yang tuntas adalah 12 

orang dari 20 peserta tes dan sisanya 8 orang yang tidak tuntas. Presentase 

ketuntasan klasikal mencapai 60%. Nilai ini di katakana kurang memuaskan 

karena masih di bawah standar ketuntasan klasikal yang telah di tetapkan. 

Sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kelas, dikatakan tuntas secara 

klasikal terhadap materi yang disajikan jika ketuntasan ≥ 85% mendapat 

nilai ≥ 75, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pada siklus I ini belum 

dikatakan tuntas, mengingat masih terdapat kekurangan dan masih adanya 



kesempatan untuk untuk memperbaiki kekurangan tersebut guna 

meningkatkan hasil belajar siswa maka penelitian dilanjutkan ke siklus 

berikutnya yakni siklus II. 

2. Siklus II 

Banyak siswa yang mengikuti tes 20 siswa. KKM yang telah 

ditentukan sebesar 75, jumlah siswa yang tuntas 17 orang dan yang tidak 

tuntas 3 orang, sehingga diperoleh ketuntasan belajar siswa pada siklus II ini 

mencapai 85%. Dan mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan, 

yaitu 85%. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hasil belajar siswa 

telah tercapai. Dari analisis data-data pada siklus II yang meliputi aktivitas 

guru, dan aktivitas siswa dan data hasil evaluasi. Data aktivitas guru 

menunjukkan total skor 22 dengan kategori sangat baik yang berarti 

indikator keberhasilan telah tercapai, sedangkan data aktivitas siswa 

menunjukkan total skor 64 dengan kategori sangat aktif yang berarti telah 

mencapai indikator keberhasilan, dan untuk data evaluasi belajar 

menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 85% yang juga berarti indikator 

keberhasilan telah tercapai. Dari tiga indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan semua indikator telah tercapai. Oleh karena indikator penelitian 

yang meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa telah 

tercapai maka penelitian dihentikan sampai siklus II ini. 

Setelah peneliti menggunakan teknik Tari Bambu (bamboo dancing) 

pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 3 Sesela, maka diperoleh data hasil 

penelitian tentang perkembangan hasil dan aktivitas belajar siswa pada 

siklus I dan II yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Adapun ringkasan 

dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II yang memuat rata-rata skor 

hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan guru disajikan pada tabel 4.7 

 

 

 



Tabel 4.7 Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi Dan Hasil Observasi 

Pada Mata Pelajaran IPA dengan Teknik Tari Bambu (Bamboo 

Dancing) Siklus I dan II 

 

Siklus 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Ketuntasan belajar 

siswa 

Skor Katagori Skor Katagori 

Nilai 

rata-

rata 

Ketuntasan 

kalsikal 

I 17 Baik 52 Aktif 68,50 60% 

II 22 
Sangat 

Baik 
64 

Sangat 

Aktif 
87.00 85% 

 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas bahwa 

penggunaan teknik tari bambu (bamboo dancing) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 3 Sesela tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya peningkatan aktivitas mengajar guru, aktivitas belajar siswa 

dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan skor aktivitas 

mengajar guru yaitu 17 dengan presentase 70,83 yang berkategori baik pada 

siklus I menjadi  22 dengan presentase 91,67 yang berkategori sangat baik pada 

siklus II. Peningkatan skor aktivitas belajar siswa dari 52 dengan pesentase 

72,22 yang berkategori aktif pada siklus I menjadi 64 dengan presentase 88,89 

yang berkategori sangat aktif pada siklus II. Sementara hasil belajar siswa pada 

siklus I dengan nilai rata-rata mencapai 68,50 dengan presentase ketuntasan 

klasikal 60% dan pada siklus II dengan nilai rata-rata mencapai 87,00 dan 

presentase ketuntasan klasikalnya 85%. 

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 

1. Guru IPA mupun pendidik lainnya diharapkan dapat menerapkan teknik 

Tari Bambu (bamboo dancing) pada materi proses pembentukan tanah 

dengan lebih memperhatikan langkah-langkah pembelajarannya agar 



dapat berjalan secara optimal dan dapat memaksimalkan pencapaian hasil 

belajar siswa.  

2. Pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai teknik 

pembelajaran khususnya teknik Tari Bambu (bamboo dancing) dapat 

mencobanya pada mata pelajaran IPA maupun IPS dengan materi yang 

berbeda. 

3. Sekolah, pendidikan diharapkan dapat menerapkan berbagai macam 

teknik, metode maupun strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

4. Siswa pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pemicu untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat memberikan 

masukan pada dunia pendidikan. 
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