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Merdeka Belajar
Kebijakan Pemulihan Pembelajaran



Krisis Pembelajaran

Sejak kapan Indonesia 
mengalami krisis pembelajaran?



Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum
membaik dari tahun ke tahun

Studi-studi nasional maupun
internasional, salah satunya PISA 
menunjukkan bahwa banyak siswa kita
yang tidak mampu memahami bacaan
sederhana atau menerapkan konsep
matematika dasar

Skor PISA tidak mengalami peningkatan
yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun
berada di bawah kompetensi minimum
membaca dan matematika

Sumber: OECD (2018)



Krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan
meningkatnya ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan 
meningkatnya kesenjangan pembelajaran

Numerasi

Literasi

Indikasi learning loss: berkurangnya kemajuan belajar dari 
kelas 1 ke kelas 2 SD.
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▪ Sebelum pandemi, kemajuan
belajar selama satu tahun (kelas 1
SD) adalah sebesar 129 poin untuk
literasi dan 78 poin untuk
numerasi.

▪ Setelah pandemi, kemajuan belajar
selama kelas 1 berkurang secara
signifikan (learning loss).

▪ Untuk numerasi, learning loss 
tersebut setara dengan 5 bulan 
belajar.

(Diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 
Kab/Kota di 4 provinsi, pada bulan Januari 2020 
dan April 2021)

▪ Untuk literasi, learning loss ini setara
dengan 6 bulan belajar.



Kurikulum Merdeka:

Karakteristik apa dari Kurikulum 
Merdeka yang diharapkan dapat 

memulihkan pembelajaran?



Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan
pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum
secara lebih komprehensif

Rancangan dan 
Implementasi Kurikulum Saat Ini: 

Arah Perubahan Kurikulum:

Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam 
pelajaran ditentukan per minggu

Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu 
untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan 
yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta 
didik

Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam 
sehingga guru kurang leluasa dalam 
mengembangkan pembelajaran kontekstual

Teknologi digital belum digunakan secara sistematis 
untuk mendukung proses belajar guru melalui 
berbagi praktik baik

Struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam 
pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 
satu tahun 

Fokus pada materi yang esensial, Capaian 
Pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun

Memberikan keleluasaan bagi guru 
menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai 
kebutuhan dan karakteristik peserta didik

Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi 
bagi guru untuk dapat terus mengembangkan 
praktik mengajar secara mandiri dan berbagi 
praktik baik.



Pembagian Fase



Keunggulan Kurikulum Merdeka

1. Lebih Sederhana dan 
Mendalam

Fokus pada materi yang esensial dan 
pengembangan kompetensi peserta didik
pada fasenya. Belajar menjadi lebih
mendalam, bermakna, tidak terburu-buru
dan menyenangkan. 



Keunggulan Kurikulum Merdeka

2. Lebih Merdeka
Peserta didik: Tidak ada program 
peminatan di SMA, peserta didik
memilih mata pelajaran sesuai minat,  
bakat, dan aspirasinya.

Guru: Guru mengajar sesuai tahap
capaian dan perkembangan peserta
didik.

Satuan pendidikan: memiliki wewenang
untuk mengembangkan dan mengelola
kurikulum dan pembelajaran sesuai
dengan karakteristik satuan pendidikan
dan peserta didik.



Keunggulan Kurikulum Merdeka

3. Lebih Relevan dan 
Interaktif

Pembelajaran melalui kegiatan
projek memberikan
kesempatan lebih luas kepada
peserta didik untuk secara
aktif mengeksplorasi isu-isu
aktual misalnya isu
lingkungan, kesehatan, dan 
lainnya untuk mendukung
pengembangan karakter dan 
kompetensi Profil Pelajar
Pancasila.



Struktur Kurikulum Merdeka:

Apa kekhasan dari
Kurikulum Merdeka?



Struktur Kurikulum
Pendidikan Anak Usía Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

1. Pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan 
pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata 
pelajaran mengacu pada capaian 
pembelajaran.

2. Projek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kegiatan khusus yang ditujukan untuk 
memperkuat upaya pencapaian profil pelajar 
Pancasila yang mengacu pada Standar 
Kompetensi Lulusan.

Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, 
projek dapat dilaksanakan dengan 
menjumlah alokasi jam pelajaran projek dari 
semua mata pelajaran dan jumlah total 
waktu pelaksanaan masing-masing projek 
tidak harus sama.  

Alokasi waktu untuk setiap projek 
penguatan profil pelajar Pancasila tidak 
harus sama. Satu projek dapat dilakukan 
dengan durasi waktu yang lebih panjang 
daripada projek yang lain.



kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka

Bagaimana tahapan Implementasi 
Kurikulum Merdeka?



Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan 
menentukan kurikulum yang akan dipilih

Pilihan 1
Kurikulum 2013

Secara penuh

Pilihan 2
Kurikulum Darurat

yaitu Kurikulum 2013 yang 
disederhanakan

Pilihan 3
Kurikulum Merdeka



Untuk satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka, implementasinya dapat 
disesuaikan dengan kesiapan masing-masing
Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan Angket Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka
yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada 
pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi 
Kurikulum Merdeka.

Pilihan 3: Mandiri Berbagi
Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan 
mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di 
satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.

Pilihan 1: Mandiri Belajar
Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum 
Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan 
yang sedang diterapkan.

Pilihan 2: Mandiri berubah
Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan 
perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan 
pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. 



Dukungan untuk kesiapan implementasi

Dukungan apa yang diberikan Pemerintah 
untuk satuan pendidikan yang menerapkan 

Kurikulum Merdeka?



Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar 
serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas 
pendidikan.

● Perangkat ajar (buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional 
sekolah, serta modul ajar dan projek penguatan profil Pelajar Pancasila disediakan melalui 
platform digital bagi guru. Satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku teks secara 
mandiri dengan BOS/BOP reguler atas dukungan Pemda dan yayasan 

● Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS/BOP melalui SIPLah atau cetak mandiri
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01

03

Penyediaan 
Perangkat ajar: 
buku teks dan 
bahan ajar 
pendukung

Pelatihan dan 
penyediaan 
sumber belajar 
guru, kepala 
sekolah, dan 
pemda

Jaminan jam 
mengajar 
dan tunjangan 
profesi 
guru

● Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi digital 
Merdeka Mengajar (dapat diunduh pada Playstore dan website https://guru.kemdikbud.go.id/).

● Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan Kurikulum Merdeka. Misalnya, melalui 
pengimbasan dari Sekolah Penggerak.

● Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast dll.,  yang dapat diakses 
daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk) bagi wilayah 3T.

● Guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi Kurikulum 
Merdeka, baik di satuan pendidikan maupun di komunitasnya

● Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru

● Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan 
Kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut



Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar (tidak hanya buku teks) yang digunakan
untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran

Modul projek penguatan profil pelajar
Pancasila dengan tema Bhineka

Tunggal Ika untuk Fase A

Modul ajar Bahasa Indonesia untuk
Fase D (SMP)

Buku teks mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk 

kelas X



Platform Merdeka Mengajar

Bagaimana Pemerintah mendukung 
kemerdekaan guru untuk menerapkan 

Kurikulum Merdeka?



Penerapan Kurikulum Merdeka 
didukung oleh Platform Merdeka 
Mengajar. 

Platform Merdeka Mengajar membantu 
guru dalam mendapatkan referensi, 
inspirasi, dan pemahaman untuk 
menerapkan Kurikulum Merdeka. 



Informasi & rujukan:

Di mana informasi tentang Kurikulum 
Merdeka yang lebih mendalam dan 

menyeluruh dapat dipelajari?



Informasi terkait:
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/

Playstore: Platform Merdeka Mengajar
Atau
https://guru.kemdikbud.go.id/

https://kurikulum.kemdikbud.go.id/
https://guru.kemdikbud.go.id/


PEMBELAJARAN 
DIFERENSIASI





Apa yang Bapak/Ibu lihat dari gambar ini?

Berdasarkan gambar ini, menurut Bapak/Ibu 
bagaimana seharusnya cerminan pendidikan 

yang harus diterapkan kepada anak?



Dalam mendidik yang harus 
pertama dikenal adalah siapa yang 
akan dididik dan apa yang 
merupakan target capaiannya.

Pemahaman karakteristik dan 
capaian pembelajaran yang harus 
dipenuhi menjadi penting dalam 
menciptakan pendidikan yang 
merdeka bagi anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI

Demikian pula dalam tugas kita
sebagai Pustakawan, Pengelola
Perpustakaan dan atau pemberi

layanan pada pengguna



Perhatikan video berikut





Hal apa yang Ibu 
Bapak dapat petik, 
tuliskan dalam kolom 
chat jika dikaitkan 
dengan profesi dan 
tugas Ibu Bapak 
masing-masing



Pernahkah peserta didik
Bapak/Ibu mengalami kesulitan
dalam menemukan koleksi di 
perpustakaan?

Mengapa hal tersebut bisa
terjadi?



Untuk membantunya, 
apa hal pertama yang harus

kita lakukan?



Jika Bapak/Ibu merasa bahwa hal
pertama yang perlu dilakukan adalah

MENGENAL MEREKA

BAPAK/IBU BENAR!!!



Sebelum kita bisa membuat pembelajaran dan juga 
layanan perpustakaan yang berpusat pada peserta didik, 

kita harus mengenali peserta didik terlebih dahulu.

Kita bisa mengenali karakteristik, potensi, keunikan, 
dan kebutuhan peserta didik.
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Seperti apa penyesuaian  
pembelajaran yang dapat  
dilakukan pendidik?

01

Pembelajaran paradigma 
baru berpusat pada 

peserta didik, Karena itu,
pembelajaran ini 

disesuaikan dengan  
tahapan pencapaian dan 

karakteristik peserta didik.

KETERANGAN

Ketika melakukan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik
peserta didik, tidak berarti pendidik harus menyusun beberapa modul ajar
atau RPP untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda,
pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau RPP dengan kegiatan
pembelajaran yang dilengkapi petunjuk penyesuaian terhadap tahap
capaian dan karakteristik peserta didik.



8 LANGKAH PENYESUAIAN

Aktif mencaridan
mendengarkanpendapat,  
pertanyaan, sudut  
pandang, aspirasi dari  
peserta didiknya.

Memberikan umpan balik  
dan kesempatan bagi  
peserta didik untuk  
memberikan umpan balik  
kepada diridan satu sama  
lain

Membuka kesempatan  
untuk eksplorasi diri dan  
dunia denganmemberikan  
pertanyaan dan tugas
‘terbuka’.

02
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Memberikan pertolongan  
dan juga tantangan bagi  
peserta didik yang  
membutuhkan.



Melibatkan pesertadidik
untuk mengambil  
keputusan untuk apa,  
mengapa, bagaimana  
mereka belajar.Peserta  
didik berlaku sebagai  
kolaborator dalam  
komunitas belajarnya.

Membangun rutinitas
keseharian dengan  
membiasakanbudaya  
positif, dan konsisten  
menjadi teladan bagi  
peserta didik.

Mengkomunikasikan  
ekspektasi dengan jelas  
kepada peserta didik.
Pemahaman yang ingin
dipelajari, keterampilan
yang ingin dimiliki,dan
profil pelajar yang dituju.
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08 07

05

Membuat kesepakatan  
bersama dengan peserta  
didik agar salingmenghormati  
dan membangunrasa
percaya dengan satu samalain.



Penyesuaian pembelajaran
yang dapat didukung oleh 
Perpustakaan antara lain:



Contoh Pengondisian Lingkungan Belajar :

1
Menyiapkan meja dan kursi di 
Perpustakaan yang mudah untuk  
dipindah tempatkan dan diatur  
tata letaknya untuk menyesuaikan  
dengan aktivitas pembelajaran.

3
Buat jam kunjung perpustakaan,  
agar peserta didik dapat  
meluangkan waktu secarakhusus  
mengakses informasi dalam buku  
tanpa terganggu tugas atau  
aktivitas lainnya.

2
Sediakan sudut baca kelas  
untuk mendekatkan peserta  
didik pada buku sebagai salah  
satu sumber belajar.



Contoh Pengondisian Lingkungan Belajar:

5
Melibatkan peserta didik untuk membantu  
mengatur, menata, menyusun tempat yang  
aman dan nyaman dimana mereka bisa  
mengakses dan memilih sumber belajar  
sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan  
berani mencoba aktivitas belajar baru.

4
Gunakan semua tempat di 
Perpustakaan untuk memfasilitasi 
pembelajaran,  



Kapan waktu yang tepat untuk
melakukan diferensiasi ?

Strategi diferensiasi dapat diterapkan pada waktu  
kapanpun sesuai dengan perencanaan dan  
tujuan dengan terlebih dahulu mengenal lebih
dalam peserta didik.

Bagaimana cara mengenalinya ??

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi



Contoh tools bantu untuk megenali :

https://bit.ly/cek-gaya



Tuliskan di kolom chat
Tipe Anda masing-masing

Usaha Perpustakaan meningkatkan Layanan
untuk Pemustaka dengan tipe :
AUDITORI

VISUAL
KINESTETIK



CATATAN
• Setiap anak adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. 

Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya
masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan
pendekatan yang berbeda dalam belajar.

• Apa yang dikenali dari anak pun juga beragam. Tidak hanya
terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan sesuatu yang 
sifatnya non-kognitif (sosial-emosional), seperti perasaan, 
kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain.



Ki Hajar Dewantara dalam bukunya “Bagian Pertama: 
Pendidikan” (2011) mengatakan bahwa pendidikan merupakan
daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti
(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak
agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan

anak yang sesuai dengan dunianya.



Jika Ada pertanyaan Silahkan sampaikan di 
SLIDO



Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila



Profil Pelajar Pancasila

“Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, 
berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.”



Manfaat

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
memberikan ruang bagi semua anggota 
komunitas satuan pendidikan untuk dapat 
mempraktikkan dan mengamalkan Profil 
Pelajar Pancasila. 



Untuk satuan pendidikan 

• Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah
ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan 
keterlibatan masyarakat. 

• Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi
pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan
dan komunitas di sekitarnya. 



Untuk 
pendidik

Memberi ruang dan waktu untuk peserta 
didik mengembangkan kompetensi dan 
memperkuat karakter dan Profil Pelajar 
Pancasila. 

Merencanakan proses pembelajaran projek 
dengan tujuan akhir yang jelas. 

Mengembangkan kompetensi sebagai
pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi
dengan pendidik dari mata pelajaran lain 
untuk memperkaya hasil pembelajaran. 



Untuk peserta didik 

Memperkuat karakter
dan mengembangkan
kompetensi sebagai

warga dunia yang aktif. 

Berpartisipasi 
merencanakan 

pembelajaran secara 
aktif dan berkelanjutan. 

Mengembangkan
keterampilan, sikap, dan 

pengetahuan yang 
dibutuhkan dalam

mengerjakan projek pada 
periode waktu tertentu. 

Melatih kemampuan 
pemecahan masalah 

dalam beragam situasi 
belajar. 

Memperlihatkan
tanggung jawab dan 

kepedulian terhadap isu
di sekitar mereka
sebagai salah satu

bentuk hasil belajar. 

Menghargai proses 
belajar dan bangga

dengan hasil
pencapaian yang telah

diupayakan secara
optimal. 



Prinsip pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila

Holistik

Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan 
menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks 
perancangan projek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka 
berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema 
secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk 
memahami sebuah isu secara mendalam.

Kontekstual

Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan 
pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam 
keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk 
dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-
hari sebagai bahan utama pembelajaran.

Berpusat pada Peserta Didik

Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema 
pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek 
pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara 
mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan 
topik projek sesuai minatnya.

Eksploratif

Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka 
ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inkuiri. Projek 
penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur 
intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal 
pengaturan mata pelajaran. Oleh karenanya, projek ini memiliki area 
eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan 
penyesuaian dengan tujuan pembelajaran.



Tema-tema projek penguatan profil pelajar Pancasila  

Kearifan Lokal
(SD-SMA)

Membangun rasa ingin tahu dan 
kemampuan inkuiri melalui
eksplorasi tentang budaya dan 
kearifan lokal masyarakat sekitar
atau daerah tersebut, serta
perkembangannya.

Rekayasa dan Teknologi
(SD-SMA)

Berkolaborasi dalam melatih daya 
pikir kritis, kreatif, inovatif, 
sekaligus kemampuan berempati 
untuk berekayasa membangun 
produk berteknologi yang 
memudahkan kegiatan dirinya dan 
juga sekitarnya. 

Kewirausahaan 
(SD-SMA)

Mengidentifikasi potensi ekonomi di 
tingkat lokal dan masalah yang ada 
dalam pengembangan potensi 
tersebut, serta kaitannya dengan 
aspek lingkungan, sosial dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Bhinneka Tunggal Ika (SD-
SMA)

Mengenal belajar membangun 
dialog penuh hormat tentang 
keberagaman kelompok agama dan 
kepercayaan yang dianut oleh 
masyarakat sekitar dan di Indonesia 
serta nilai-nilai ajaran yang 
dianutnya.

Gaya Hidup Berkelanjutan 
(SD-SMA)

Memahami dampak dari aktivitas 
manusia, baik jangka pendek 
maupun panjang, terhadap 
kelangsungan kehidupan di dunia 
maupun lingkungan sekitarnya. 

Bangunlah Jiwa dan Raganya 
(SD-SMA)

Membangun kesadaran dan 
keterampilan untuk memelihara 
kesehatan fisik dan mental, baik 
untuk dirinya maupun orang 
sekitarnya. 

Suara Demokrasi
(SMP-SMA)

Merefleksikan makna demokrasi dan 
memahami implementasi demokrasi
serta tantangannya dalam konteks
yang
berbeda, termasuk dalam organisasi
sekolah dan/atau dalam
dunia kerja.

Tema-tema projek sudah ditentukan 
oleh pemerintah. Berangkat dari 

tema yang ada, tim fasilitator projek 
dapat mengembangkan topik 

spesifik yang sesuai dengan konteks 
dan kebutuhan sekolah.









Pilihan Waktu 
Pelaksanaan 
Projek

a. Menentukan satu hari 
dalam seminggu untuk 
pelaksanaan projek 
(misalnya hari Jumat). 
Seluruh jam belajar pada 
hari itu digunakan untuk 
projek.

Catatan:
● Contoh pilihan waktu berikut hanya simulasi pilihan waktu pelaksanaan projek. Untuk periode waktu 

belajar dapat disesuaikan dengan jenjang masing-masing. 
● Pilihan waktu pelaksanaan berikut dapat dipilih sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, tidak terikat 

pada tahapan kesiapan satuan pendidikan. 

M A R E T 2 0 2 1
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

1
UPACARA

2 3 4 5
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

6

7 8
UPACARA

9 10 11 12
Isra Mi'raj

13
CUTI BERSAMA

14
HARI RAYA 
NYEPI

15
UPACARA

16 17 18 19
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

20

21 22
UPACARA

23 24 25 26
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

27

28 29
UPACARA

30 31



b, Mengalokasikan 1-2 
jam pelajaran di akhir 
hari, khusus untuk 
mengerjakan projek. Bisa 
digunakan untuk 
eksplorasi di sekitar 
satuan pendidikan 
sebelum peserta didik 
pulang.

No/ Kelas Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

1

I

07.15-07.50 Upacara

2 07.50-08.25 Upacara

3 08.25-09.00

09.00-09.15 I S T I R A H A T

4 09.15-09.50

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

5 09.50--10.25

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

-

6 10.25-11.00

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

-
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

7 11.00-11.35
-

Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

-
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

-
Projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila



c. Mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu (misalnya 2 minggu atau 1 bulan 
- tergantung jumlah jam tatap muka projek yang dialokasikan pada setiap projeknya), di mana semua Tenaga 
Pendidik berkolaborasi mengajar projek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan.

M A R E T 2 0 2 1
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

1
UPACARA

2 3 4 5 6

7 8
UPACARA

9 10 11 12
Isra Mi'raj

13
CUTI BERSAMA

14
HARI RAYA NYEPI

15 UPACARA
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

16
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

17
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

18
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

19
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

20
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

21 22 UPACARA
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

23
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

24
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

25
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

26
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

27
Pelaksanaan projek 
penguatan profil 
pelajar Pancasila

28 29
UPACARA

30 31



Sub-elemen yang disasar
● Memahami Keterhubungan 

Ekosistem Bumi
● Menjaga Lingkungan Alam 

Sekitar
● Kerja sama
● Koordinasi Sosial
● Mengajukan pertanyaan
● Mengidentifikasi, 

mengklarifikasi, dan 
mengolah informasi dan 
gagasan

Modul Projek Fase E 
Tema: Gaya Hidup Berkelanjutan
Topik: Sampahku, Tanggung
Jawabku
Total waktu: 136 JP

Dimensi Profil Pelajar Pancasila:
● Beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha
Esa

● Gotong royong
● Bernalar kritis

Tahap Pengenalan. Mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap 
perubahan iklim

1.
Perkenalan: Perubahan 

Iklim dan Masalah 
Pengelolaan Sampah

2.
Eksplorasi Isu

3.
Refleksi awal

4.
Kunjungan ke TPA/ 

Komunitas Peduli 
Sampah

5.
Diskusi Kritis Masalah 

Sampah

Tahap Kontekstualisasi. mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat

6.
Pengumpulan, 

Pengorganisasian, dan 
Penyajian Data

7.
Trash Talk:

Sampah di Sekolahku

8.
Pengorganisasian Data 

Secara Mandiri

9.
Asesmen Formatif

Presentasi: Sampah di 
Sekolahku

Tahap aksi. bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata

10.
Poster Aksi Nyata 

Sayangi Sekolahku: 
Eksplorasi program 

pengelolaan sampah 
yang ada

11.
Poster Aksi Nyata 

Sayangi Sekolahku: 
Peranku dan Solusiku

12.
Poster Aksi Nyata 

Sayangi Sekolahku: 
Menentukan 

Karakteristik Poster 
yang Baik

13.
Poster Aksi Nyata 

Sayangi Sekolahku: 
Membuat Poster

14.
Asesmen Formatif 
Simulasi Pameran 
Poster Aksi Nyata 

Sayangi Sekolahku

Tahap Refleksi dan Tindak Lanjut. Menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah strategis

15.
Asesmen Sumatif 

Pameran Poster Aksi 
Nyata Sayangi 

Sekolahku

16.
Asesmen Sumatif 

Evaluasi Solusi Yang 
Ditawarkan

17.
Mari Beraksi Sambil 

Refleksi
Mengelola Sampah di 

Sekolah 

Contoh Alur Aktivitas Modul Projek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI

Mengenal Platform 
Platform Rapor Pendidikan
Platform Merdeka Mengajar

https://www.youtube.com/watch?v=ab_Th-HuC4g


Launching Platform Rapor Pendidikan (Perencanaan 
Berbasis Data):

● Perilisan Terbatas PSP & SMK-PK ak.1: 8 Mar 2022
● Perilisan Resmi (inklusif): 1 April 2022 

Launching :
● MB 15, 11 Feb 2022

Platform Merdeka Mengajar:  
Profil dan Pengembangan 

Kompetensi
(Karier & Belajar)

Mengurus 
Administrasi

Pembelajaran 
yang relevanKarakter Guru

Job berbasis 
komunitas

Platform Sumber Daya Sekolah 
(ARKAS, SIPLah, TanyaBOS)

Platform Merdeka Mengajar: 
Pembelajaran (Mengajar)

3A 3B

2

Dashboard / Platform 
Rapor Pendidikan

11

Launching :
● MB 15, 11 Feb 2022

Launching :
● TanyaBOS (PSP & SMK-PK)
● Siplah : 26 Agustus 2021
● ARKAS :

- SEB, Nov 2021
- MB 16, 15 Feb 2022

Platform Prioritas dalam Digitalisasi Sekolah Penggerak



Platform Pengguna Utama Fungsi & Manfaat
Intervensi 
Digitalisasi Keterangan

Platform Rapor 
Pendidikan

• KS
• (Dinas)

Memberikan wawasan yang 
komprehensif dan rinci untuk sekolah 
dan daerah tentang kualitas 
Pendidikan; Perencanaan berbasis data

• Manajemen 
sekolah berbasis 
data / Digitalisasi 
Sekolah

Bagian dari materi
Perencanaan Berbasis 
Data

Platform Merdeka 
Mengajar • Guru

Mendukung para Guru agar dapat 
mengajar lebih baik, meningkatkan 
kompetensinya, dan berkembang 
secara karier.

• Manajemen 
sekolah berbasis 
data / Digitalisasi 
Sekolah

Fitur
• Pelatihan Mandiri, 
• Video Inspirasi
• Bukti Karya
• Komunitas
• Asesmen Murid
• Perangkat Ajar

Fungsi dan manfaat secara umum Platform Prioritas dalam Digitalisasi Sekolah Penggerak
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Dashboard profil dan rapor pendidikan dapat diakses melalui situs web

https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/

● Dashboard profil dan rapor pendidikan diberi nama Rapor Pendidikan.
● Dashboard menampilkan indikator tiap dimensi digambarkan dalam bentuk grafik 

atau tabel dengan informasi definisi berikut pengertiannya/makna.
● Pengguna dapat masuk dalam dashboard dengan menggunakan akun belajar.id dan 

password yang telah diberikan oleh Kemdikbud Ristek.
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Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan
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Tiap indikator akan memiliki nilai, standar setting, label, deskripsi pengertian dari 
label sehingga memudahkan pengguna untuk memaknai indikator tersebut

Indikator 
Level 1
Label1

Deskripsi 
label

Nilai indikator sekolah Anda

Simbol warna standar seting2

Rata-rata nilai indikator sekolah
setara3 di daerah Anda

1label berbeda untuk tiap indikator, disesuaikan dengan karakteristiknya
2standar seting terdiri dari 3 tingkat, hijau: baik, kuning: cukup, merah: kurang
3sekolah setara; sekolah dengan karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi murid yang serupa dengan sekolah Anda
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Ringkasan eksekutif akan tampil pertama kali untuk memperlihatkan secara umum 
mutu hasil belajar rata-rata peserta didik... 



Eksplorasi Platform Rapor Pendidikan

Tingkat capaian per indikator dibagi 
kedalam tiga kategori warna, yaitu 
merah, kuning, dan hijau dengan 
label yang berbeda-beda.

Nilai capaian juga disandingkan dengan 
nilai dari daerah lain yang serupa, rata-
rata Provinsi, dan Nasional.

Jika nilai belum tersedia pada 
peluncuran April 2022, indikator akan
berlabel “Data Terbaru Belum 
Tersedia”.
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Nilai indikator sekolah Anda dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai sekolah 
setara, nasional, dan daerah
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...tampilan mutu dan relevansi hasil belajar murid
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Indikator dalam Rapor Pendidikan dapat diunduh dalam format Excel
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Berikut format hasil unduhan Rapor Pendidikan

Nomor Indikator Label Tahun 
Data

Nilai 
sekolah 

Anda

Nilai 
sekolah 
setara

Nilai 
daerah

Nilai 
nasional

A.1 Kemampuan 
Literasi

Baik 2021 75 70 80 85

A.1.1

A.1.1.1

A.1.1.2
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Temukan akar masalah

Penyajian hubungan sebab akibat dari masalah dan akar masalah dapat menggunakan 
metode piramid atau mind map

Guru belum 
melakukan refleksi diri

Minimnya pelatihan 
bagi Guru

Minat membaca siswa 
rendah

Fasilitas literasi kurang 
memadai

Rata - rata kemampuan 
pedagogik guru kurang

Mind Map

Membaca belum 
menjadi budaya

Rata - rata capaian 
literasi siswa kurang

Faktor 
lainnya

Rata - rata capaian 
literasi siswa kurang

Struktur Piramid

Rata - rata kemampuan 
pedagogik guru kurang

Minat membaca siswa 
rendah Faktor lainnya

Guru belum 
melakukan refleksi diri

Minimnya pelatihan 
bagi Guru

Membaca belum 
menjadi budaya

Fasilitas literasi kurang 
memadai
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Membangun solusi yang paling efektif dan efisien guna mengatasi akar masalah
yang telah diidentifikasi

No Masalah Akar Permasalahan Alternatif Solusi Solusi Terpilih

1 Minat 
membaca 
siswa 
rendah

Membaca belum 
menjadi budaya

1. Melengkapi fasilitas literasi 
di perpustakaan

2. Membuat pojok baca di tiap 
sudut kelas

3. Melaksanakan program 
gemar membaca setiap 
minggu

Melaksanakan
program gemar
membaca setiap
minggu
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Target dari tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan memiliki lini 
masa mengikuti kaidah SMART

Specific
Spesifik

Rinci menggambarkan apa yang ingin kita raih

Measurable
Terukur

Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal.

Achievable
Dapat Dicapai

Target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia

Relevant
Relevan

Bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban

Time - bound
Target Waktu

Memiliki target waktu yang jelas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI

Mengenal Platform 
Platform Rapor Pendidikan
Platform Merdeka Mengajar

https://www.youtube.com/watch?v=ab_Th-HuC4g


Apa itu Platform Merdeka Mengajar?

Mengajar

Belajar

Berkarya

Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman 
penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila serta mendukung 
guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi.  



Kegiatan Belajar Mengajar Pengembangan Guru

Asesmen Murid Pelatihan Mandiri

Perangkat Ajar Video Inspirasi

Bukti Karya

Komunitas

Ruang Lingkup

● Lingkup modul pelatihan ini mencakup dari produk-produk yang terdapat dalam
Platform Merdeka Mengajar antara lain :

● Platform Merdeka Mengajar akan terus tumbuh dan berkembang baik secara
fitur maupun konten. 



Informasi Umum – Pengguna

Non-Login 
Experience :
Untuk dapat 
mengakses Info 
Terkini, Pengaturan (di 
dalamnya ada pusat 
bantuan) & Video 
Inspirasi tidak 
diperlukan login

Platform Merdeka Mengajar diperuntukkan bagi para Guru, Kepala Sekolah dan tenaga 
kependidikan yang berkepentingan. Produk yang terdapat dalam Platform Merdeka Mengajar 
memiliki akses pengguna yang berbeda-beda, seperti dibawah ini :

Login Experience :
Untuk dapat mengakses 
Pelatihan Mandiri, Bukti 
Karya Saya, Asesmen Murid, 
Perangkat Ajar dan 
Membuat Kelas dibutuhkan 
login dengan belajar.id 



Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui :

Website :
https://guru.kemdikbud.go.id/

Aplikasi Merdeka Mengajar di
Android Play Store
Minimal Android Version 5.0 (Lollipop)

Untuk dapat login ke beberapa produk Platform Merdeka Mengajar 
harus menggunakan akun pembelajaran : Belajar.id

Informasi Umum – Cara Akses



Mengajak secara masif seluruh
civitas yang memiliki akun
belajar.id untuk install dan 
menggunakan PMM sebagai salah 
satu sumber belajar yang tersedia



Peran 
Perpustakaan

• Mitra siswa dalam Belajar
• Pusat Sumber Informasi
• Pendidikan
• Penelitian
• Ruang belajar
• Rekreasi

Menyatu dalam mendukung
Implementasi Kurikulum Merdeka



www.menti.com
code: 6281 5772

Tri Sagirani
tris@dinamika.ac.id
081332851515



Jika Ada 
pertanyaan 
Silahkan 
sampaikan di 
SLIDO



Terimakasih

Hidup ini hanya memberi dan memberi, 
ketika semuanya ingin memberi maka semuanya akan mendapat, 
ketika semuanya ingin mendapat, maka tidak satupun akan mendapatkan.   
Hidup ini harus berahmat, dengan tulus dan rendah hati.
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