
ABSTRAK 

 

Penerapan Pembelajaran CEBAL (Character and Emphaty Based Active Learning)  Sebagai 

Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA (Ilmu Pengetahuan alam) pada Peserta Didik            

SD Muhammadiyah Program Khusus, Kota Barat, Surakarta. 

 

 

Kemitraan ini bertujuan untuk mengimplementasikan model pembelajaran CEBAL 

(Characteristic and Emphaty Based Active Learning. Penerapan pembelajaran CEBAL ini 

diupayakan sebuah pemecahan masalah terhadap peningkatkan pemahaman konsep IPA pada 

peserta didik SD Muhamadiyah Program Khusus, Kota Barat, Surakarta. Sehingga diharapkan 

dengan melalui penerapan pembelajaran CEBAL, akan terbangun karakter peserta didik yang kuat 

dan berempati. 

Adapun strategi yang digunakan dalam adalah studi kasus tunggal. Sumber data dalam 

penelitian Informan: guru IPA dan peserta didik, Tempat dan peristiwa, yang meliputi Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) beserta kelengkapan administrasi KBMnya. Dokumen, antara lain rencana 

pengajaran guru, Proses Belajar Mengajar (PBM) yang meliputi kegiatan belajar mengajar, 

perangkat mengajar, serta fasilitas pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,  

pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru IPA dan peserta didik SD 

Muhammadiyah Program Khusus, Kota Barat, Surakarta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

informasi tentang pemahaman konsep IPA. Selain itu untuk memperoleh informasi tentang 

implementasi pembelajaran CEBAL di SD Muhammadiyah Program Khusus, Kota Barat, Surakarta.  

Hasil kemitraan penerapan pembelajaran CEBAL (Chararter Empathy Based Active 

Learning), menunjukkan nilai kognitif yang maksimal, karakter yang disiplin, mandiri, tangkas, 

tanggung jawab, kebersamaan pun akan tumbuh dengan baik. Empati siswa pada siwa dan guru 

juga berkembang sempurna sebagai ujud shodaqoh (ilmu) dan siswa merasa yakin bahwa belajar 

bersama pandai juga bersama itu sesuatu yang nikmat dan membahagiakan. Disamping itu, 

membuat siswa menjadi siswa yang tidak hanya mampu menguasai materi tetapi juga membuat 

siswa menjadi berkarakter dan memiliki empati melalui proses belajar mengajar sesuai dengan yang 

direncanakan. Hasil implementasi pembelajaran CEBAL untuk materi IPA ini sangat menarik dan 

menyenangkan, hal ini terlihat dari antusiasme para siswa selama mengikuti pelajaran. Kelebihan 

selama implementasi model pembelajaran CEBAL mengindikasikan siswa menjadi lebih aktif 

dalam hal daya pikir, kemampuan bertanya, berdiskusi, dan kemampuan menjawab siswa. 

Kelemahan penerapan model pembelajaran CEBAL diantaranya membutuhkan waktu yang lebih 

lama, ruang kelas yang lebih besar, dan suasana kelas yang kurang kondusif (cenderung sedikit 

gaduh).  
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