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Abstrak
Kebebasan guru dan siswa merupakan esensi dari merdeka belajar yang mampu menciptakan
pendidikan yang berkualitas dan bertaraf internasional. Pembinaan SDM diperlukan dalam menjawab
tantangan di era Society 5.0. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran guru serta tantangan pendidik
dalam mengimplementasikan merdeka belajar dalam meningkatkan pembelajaran matematika di era
Omicron dan Society 5.0. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data
library research. Hasil penelitian (1) merdeka belajar meliputi empat pilar kebijakan (2) makna
merdeka belajar meliputi merdeka berpikir, merdeka berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, merdeka
kebahagiaan; (3) Pemahaman makna merdeka belajar dan peran guru dalam merdeka belajar
membantu guru dan siswa untuk bebas berpikir, lebih inovatif dan kreatif dalam pembelajaran.
Penerapan merdeka belajar pada era Omicron dan era Society 5.0, pendidik harus berinovasi dan
memiliki keahlian dalam Artificial Intelligence, Big Data, Internet on Things dan robot. Society 5.0
menjadikan guru lebih inovatif dan menjadikan siswa berpikir kritis dan kreatif.
Kata kunci: Merdeka belajar, Omicron, Pembelajaran matematika, Peran guru, Society 5.0,

Abstract
The freedom of teachers and students is the essence of independent learning that is able to
create a quality and international education. Hr coaching is needed in answering the challenges in the
era of Society 5.0. The purpose of the research is to find out the role of teachers and the challenges of
educators in implementing independent learning in improving mathematics learning in the era of
Omicron and Society 5.0. Qualitative descriptive research type with library research data collection
methods. The results of research (1) independent learning include four pillars of policy (2) the
meaning of independent learning including independent thinking, independence to innovate,
independent and creative learning, independent happiness; (3) Understanding the meaning of
independent learning and the role of teachers in independent learning helps teachers and students to
freely think, more innovative and creative in learning. In the era of Omicron and Society 5.0 era,
educators must innovate and have expertise in Artificial Intelligence, Big Data, Internet on Things and
robots. Society 5.0 makes teachers more innovative and makes students think critically and creatively.
Keyword: Merdeka Belajar, Omicron, Mathematics learning, Teacher role, Society 5.0
Pendahuluan
Kondisi Pandemi beberapa tahun terakhir
ini mengubah tatanan kehidupan manusia di
seluruh elemen, baik dibidang pendidikan,
ekonomi, budaya dan sosial (Tarigan & Arief,
2021). Semua kegiatan atau aktivitas manusia
dibatasi dengan tujuan untuk memutus
penyebaran Corona virus dengan varian jenis
baru yang sudah mulai menyebar ke seluruh
penjuru dunia. Kegiatan yang berjalan secara

tidak normal atau bisa disebut dengan new
normal
dengan
menyesuaikan
dengan
kebiasaan-kebiasaan
yang
baru.
Dunia
pendidikan sangat merasakan dampak dari
adanya virus yang dimulai dengan virus
Corona, virus Delta hingga Virus Omicron.
Perubahan dari sistem pembelajaran tatap muka
menjadi online jarak jauh (daring), kemudian
mulai dikeluarkannya kebijakan tatap muka
dalam pembelajaran akan tetapi dibatasi hanya
beberapa jam saja dalam pembelajarannya.
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Seluruh siswa menyambut dengan
antusias yang tinggi akan diberlakukannya
Pembelajaran Tatap muka terbatas. Hal tersebut
sangatlah wajar dikarenakan sudah beberapa
bulan
lamanya
rindu
akan
suasanya
pembelajaran di sekolah, rindu berkumpul
dengan teman-teman di sekolah. Pembelajaran
berjalan denganprotokol kesehatan ketat.
Jumlah peserta didik yang diperbolehkan masuk
maksimal hanya 50% dari daya tampung.
Kebijkan pmerintah mengeluarkan SKB 4
Menteri dimana sekolah membolehkan
pelaksanaan tatap muka 100%. Akan tetapi
pelaksanaan tatap muka 100% tidak mampu
berjalan lama, dimana dibayang-bayangi akan
ancaman penularan varian virus baru, yaitu
virus Omicron. Merebaknya penyebaran virus
Omicron pada peserta didik dimana penyebaran
daya tularnya lebih cepat dibandingkan dengan
virus jenis varian sebelumnya. Akhirnya
beberapa institusi pendidikan mengambil
kebijakan untuk mengadakan pembelajaran
secara online 100%. Dampak negatif dari
pembelajaran
daring
adalah
dapat
meningkatkan
kecanduan
anak
pada
penggunaan gadget (Martoredjo, 2020).
Merebaknya penyebaran jenis varian
yang baru virus Omicron membuat pemerintah
mangambil kebijakan untuk melakukan
vaksinasi tahap ke-3. Hadirnya vaksin Booster
ini mampu menjadikan imun tubuh semakin
kuat dalam menghadapi ancaman virus.
Fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu
turunnya semangat belajar siswa akibat terlalu
lamanya
pembelajaran
online.
Dengan
dianjurkannya melakukan vaksin Booster
diharapkan mampu menguatkan semangat
belajar para siswa yang sudah terlanjur jatuh
lama akibat situasi pandemi saat ini. Belajar
daring melalui Google Meet atau Zoom mem
buat semangat siswa tidak sepenuhnya
dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka.
Pelajaran yang mendasar dan paling penting di
setiap jenjang pendidikan hingga sampai
perguruan tinggi adalah pelajaran matematika
(Nabila, 2021). Konsep matematika merupakan
konsep yang tidak dimiliki oleh mata pelajaran
yang lain karena bersifat saling keterkaitan
antara materi yang satu dengan yang lainnya.
Sehingga setiap siswa harus mampu memiliki
kemampuan dasar mengkoneksikan matematika
(Anggreini et al., 2020).
Alat bantu yang dianggap mempermudah
manusia dalam pekerjaan sehingga menjadi
efektif, ekonomis dan efisien adalah
Matematika itu sendiri (Permata. et al. 2018).

Momok yang paling menakutkan bagi siswa
adalah pelajaran matematika karena didalam
cara berfikir mereka sudah tertanam bahwa
pelajaran yang paling sulit adalah matematika.
(Enny & Sihotang, 2021). Dengan hadirnya
merdeka
belajar
mampu
menciptakan
pembelajaran yang menarik serta meningkatkan
kualitas pembelajaran matematika.
Kebijakan dalam merdeka belajar
dimaknai oleh banyak peserta didik sebagai
pembelajaran yang bebas untuk tidak belajar
(Permata, 2018). Merdeka belajar dimaksudkan
untuk melakukan pembelajaran yang tidak
harus terkungkung akan kurikulum yang ada
pada sekolah. Pemahaman guru yang kurang
akan makna merdeka belajar, mengakibatkan
visi merdeka belajar tidak berjalan sesuai
prosedur. Sehingga guru akan terjebak pada
rutinitas pembelajaran yang lama. Siswa yang
hendak belajar hanya sekedar aktivitas rutin
tanpa pemaknaan sehingga siswa terbebani
dalam pembelajaran yang akan menciptakan
kejenuhan, tidak adanya kreatifitas, menjadi
pasif dalam proses belajar (Husein, 2020).
Konsep merdeka belajar mengarahkan guru
untuk tidak tejebak pada tugas-tugas
administrasi yang dapat membebani guru untuk
lebih fokus dalam proses pembelajaran (Yamin
& Syahrir, 2020). Pembelajaran dapat
dilakukan dengan cara menyenangkan dan
dimana saja. Pembelajaran yang dilakukan
secara daring mendapatkan dukungan dari
pemerintah dengan adanya konsep merdeka
belajar. Pembelajaran jarak jauh yang terjadi
beberapa tahun ini mengalami learning loss,
khususnya pada pendidikan karakter anak.
Banyaknya karakter anak yang sudah
mulai malas dengan pembelajaran sistem
online. Banyaknya peserta didik yang
bersembunyi
ketika
berlangsungnya
pembelajaran online, kamera sengaja dimatikan
saat pembelajaran berlangsung, tidak adanya
kedisiplinan dalam pembelajaran karena
terlambat ketika bergabung dalam pembelajaran
online baik Zoom atau Google Meet. Banyak
siswa yaang terlambat dalam mengumpulkan
tugas, sehingga tugas yang diberikan dimaknai
hanya sebagai syarat kehadiran, bahkan sampai
tidak mengirimkan tugas pada Google
Classroom. Pembelajaran online dimanfaatkan
oleh siswa dengan cara belajar sambil tiduran
saat pembelajaran daring berlangsung.
Melalui pembelajaran matematika yang
baik, siswa diharapkan memiliki pemahaman
lewat pengalaman yang dimiliki ataupun yang
tidak dimiliki dari sekumpulan objek (Harahap
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et al., 2021). Dengan pengalaman matematika
dijadikan sebagai alat pemahaman dan
penyampaian informasi melalui persamaan,
tabel dalam model matematika, penyederhanaan
soal cerita atau urain matematika. Konsep
pembelajaran matematika merupakan proses
saling berinteraksi antara guru dan siswa dalam
mengembangkan pola berfikir dan logika pada
pembelajaran yang memang diciptakan oleh
guru memakai metode sehingga pembelajaran
matematika lebih berkembang dan tumbuh
secara optimal, dimana siswa mampu belajar
secara efisien dan lebih efektif. Ukuran
keberhasilan pembelajaran tidak hanya pada
hasil prestasi di sekolah akan tetapi
pembelajaran yang mampu meningkatkan dan
mengembangkan apa yang dipelajari kemudian
diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari.
Proses belajar adalah rangkaian aktivias guru
dan siswa dengan hubungan timbal balik secara
edukatif demi tercapainya tujuan tertentu
(Markaban, 2008).
Dampak pandemi pada dunia pendidikan
mengakibatkan proses pembelajaran di seluruh
Indonesia yang awalnya dilakukan luring
berubah kemudian menjadi online (daring),
dengan adanya pembelajaran luring, memiliki
suatu kelebihan yaitu pembelajaran dapat
dilakukan dimana saja tanpa adanya batasan
waktu dan tempat. Era pandemi adalah suatu
proses transisi dari era revolusi industri 4.0
menuju kepada era Society 5.0. Era Society 5.0
memaksa kita untuk mampu beradaptasi dengan
teknologi-teknologi
pada
saat
ini.
Perkembangan teknologi digital yang mampu
mempermudah aktivitas manusia dalam segala
aspek, terlebih kepada dunia pendidikan. Di era
Society 5.0 yang berbasis Inovasi teknologi
telah dikenalkan di Negara Jepang awal tahun
2019. Perkembangan teknologi pada Era
Society 5.0 berdampak besar pada dunia
pendidikan di negara Indonesia.
Society 5.0 merupakan gabungan diantara
teknologi dan manusia. Manusia sebagai human
centered dan teknologi sebagai dasarnya.
Tujuan pendidikan di era sekarang adalah fokus
kepada pembangunan manusia sebagai makhluk
yang memiliki banyak akal, pengetahuan serta
etika yang didukung oleh perkembangan dan
inovasi teknologi yang modern saat ini.
Perubahan yang terjadi pada era ini siapapun
tidak akan bisa menghindari dan memaksa kita
untuk mampu beradaptasi dengan teknologi
modern saat ini. Perlunya kesiapan Sumber
Daya Manusia yang memumpuni atau cakap
sehingga mampu bersaing dalam kancah level

dunia. Kualitas SDM harus lebih ditingkatkan
melalui beberapa jalur pendidikan yaitu hingga
menempuh pada jenjang perguruan tinggi,
dimana merupakan kunci utama dalam bersaing
di kehidupan Society 5.0
Berhasilnya
negara
menghadapi
tantangan Society 5.0 ditentukan akan kualitas
sumber daya manusia terutama kualitas para
pengajar seperti dosen dan guru. Pendidik
diharapkan mampu menguasai beberapa
keahlian, mampu beradapatasi dengan teknologi
yang baru serta tantangan global. Pada situasi
tersebut seluruh institusi pendidikan wajib
mempersiapkan literasi dan orientasi yang baru
pada dunia pendidikan. Literasi data teknologi
dan sumber daya manusia harus mampu
menjadi andalan bagi dunia pendidikan, literasi
lama yang sudah berjalan seperti baca, tulis dan
matematika tetap harus diperkuat dan didukung
dengan menambahkan pada literasi yang baru
yang penuh dengan teknologi modern.
Kemampuan
dalam
melakukan
analisa
membaca, melakukan analisa yang lain serta
menggunakan informasi dari data dalam dunia
digital merupakan sebuah pengertian dari
Literasi Data. Literasi teknologi merupakan
gambaran dalam memahami sistem teknologi
dan mekanika dalam dunia kerja .Literasi
Sumber Daya Manusia yaitu memiliki
kemampuan berinteraksi dengan baik, tidak
kaku dan berkarakter.
Perubahan paradigma pendidikan pada
satuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam
menghadapi Era Society 5.0. Seorang guru atau
pendidik harus mampu meminimalkan peran
sebagai learning ateria provider, seorang
pendidik
haruslah
mampu
menjadi
penginspirasi bagi tumbuh kembangnya
kreatifitas peserta didik. Seorang pendidik
haruslah mampu menjadi fasilitator, tutor,
penginspirasi dan pembelajaran sejati yang
memotivasi para peserta didik untuk Merdeka
Belajar. Adanya merdeka belajar mampu
menumbuhkan pendidikan yang berkualitas
bagi seluruh peserta didik di indonesia. Harapan
dari konsep merdeka belajar adalah mampu
meningkatan akses dan layanan di dunia
pendidikan melalui perbaikan infrastruktur
yang mamadahi dan pendidikan berbasis
teknologi.
Makna merdeka belajar dimaknai dengan
kebijakan strategis pemerintah dengan swasta.
Kebijakan pemerintah dalam mendukung
implementasi merdeka belajar, prosedur
akreditasi yang mampu beradaptasi dengan
menyesuaikan kebutuhan institusi serta
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pendanaan yang transparansi dan akuntabel.
Pada penerapan merdeka belajar sangat
dibutuhkan pelaksanaan manajemen tata kelola
dari seluruh aspek, baik pemerintah daerah
ataupun swasta, kepala sekolah, guru dan juga
masyarakat. Seorang pendidik harus memiliki
jiwa kepemimpinan dan mampu meningkatkan
manajemen
berbasis
sekolah.
Dalam
meningkatkan SDM Kepala sekolah dan Guru
diperlukan sebuah pembinaan yang terus
menerus sehingga mampu bertanding pada
kancah dunia industri menghadapi era Society
5.0 menghasilkan generasi berkualitas.
MetodePenelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode studi pustaka (library
research).
Pendekatan
secara
diskriptif
dimaksudkan untuk menggambarkan secara
jelas dan detail dari hasil penelitian. Sumber
data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal
penelitian, artikel prosiding dan buku yang
relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan
sumber data primer dari peneliti sendiri.
Pengumpulan data didapatkan dari menganalisa
sumber data yang berasal dari buku, prosiding
ataupun jurnal sesuai dengan tema penelitian.
Data dianalisis dengan beberapa tahapan 1)
Memahami semua kajian yang sesuai dengan
tema kemudian dijadikan sebagai data yang
sesuai pada penelitian. 2) Menganalisa abstrak
dan hasil penelitian dari seluruh kajian untuk
memberikan gambaran penelitian secara detail,
sehingga dapat dipilih apakah sudah sesuai
dengan objek kajian yang diteliti .3) Mengambil
point-point penting sesuai dengan kajian
penelitian serta mencatat asal sumber informasi
terkait.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Di awal tahun 2022, Angka Kasus Covid
-19 semakin meningkat diseluruh dunia. Hal
tersebut disebabkan karena penyebaran varian
baru Covid-19 yaitu Virus Omicron. Dengan
adanya kasus yang terus meningkat pemerintah
mengambil kebijakan kembali terhadap
keputusan yang dikeluarkan sebelumnya yaitu
mengevaluasi
terhadap
pelaksanaan
pembelajaran tatap muka yang tengah
berlangsung, tidak aktifnya pembelajaran di
sekolah akan merugikan bagi para peserta didik.
Fakta yang menunjukan bahwa penutupan
seluruh
sekolah
yang
berkepanjangan,
terbatasnya SDM dalam mengajar, sulitnya

akses pembelajaran jarak jauh bagi sekolahsekolah di pedalaman membuat sebuah
kemunduran di bidang pendidikan yang sudah
berjalan selama ini. Adanya pembelajaran jarak
jauh menjadikan masa kanak-kanak terampas.
Pandemi menjadikan bermunculan para pekerja
anak di jalanan serta isu kesehatan mental yang
terjadi pada usia anak-anak.
Pernyataan dari Henrietta Fore (2021)
bahwa penutupan pembelajaran di sekolah
harus menjadi pilihan terakhir, meskipun
penularan virus Omicron terus mengalami
peningkatan. Ketika virus
Omicron terus
meningkat dan protokol kesehatan semakin
diperketat, dunia pendidikan harus menjadi
tempat terakhir yang akan ditutup dan menjadi
tempat pertama yang akan dibuka kembali.
Langkah pencegahan penularan virus sudah
berjalan efektif dan signifikan. Hal tersebut
harus dijaga dan ditingkatkan agar sekolah
selalu tetap bisa terbuka untuk pembelajaran
bagi peserta didik.
Permasalahan terbesar dalam dunia
pendidikan adalah adanya jumlah ketersediaan
guru yang handal dan memadahi, kompetensi
dari setiap guru, pendukung sarana dan
prasarana serta dukungan dari para wali murid
dalam proses pendidikan anak di sekolah.
Dengan adanya pandemi yang berkelanjutan
membuat permasalahan tersebut harus dapat
diselesaikan secara bersama-sama antara, guru,
orangtua dan murid. Transformasi pendidikan
di era 4.0 belum sepenuhnya bisa
direalisasikan, kemudian guru dituntut untuk
dapat memiliki kompetensi dalam menghadapi
era Society 5.0. Seorang guru yang belum
sepenuhnya beradaptasi dengan era 4.0
kemudian diharuskan beradaptasi kembali
dengan transformasi pendidikan pada era 5.0.
Adanya permasalahan tersebut pemerintah
sudah menyiapkan solusi untuk menjawab
permasalahan atas datangnya era Society 5.0
tersebut yaitu dengan memberikan konsep
pembelajaran merdeka belajar, mengadakan
perekrutan guru penggerak dan sekolah
penggerak. Hadirnya kuonsep merdeka belajar,
guru bukan hanya sebagai sumber informasi
akan tetapi guru harus bisa menjadi problem
solver
dalam
pembelajaran
sehari-hari,
sehingga peserta didik akan menjadi lebih
kreatif dan berfikir kritis.
Merdeka Belajar
Perubahan dan peningkatan kualitas
didalam dunia pendidikan harus mampu
menjawab segala tantangan zaman. Perubahan
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yang semakin cepat bergerak seiring dengan
bertambahnya kebutuhan manusia, sehingga
pendidikan harus menjadi sebuah hal yang
selalu diutamakan. Pendidikan harus menjadi
instrumen utama pembangunan manusia
Indonesia. Kementrian pendidikan berperan
penting dalam menciptakan kualitas Sumber
Daya Manusia Indonesia dengan mengeluarkan
kebijakan program merdeka belajar. Hadirnya
konsep merdeka belajar mampu menciptakan
kondisi pembelajaran disekolah menjadi
suasana yang bahagia dan menyenangkan bagi
setiap siswa ataupun bagi semua guru. Saleh
(2020) merdeka merupakan suatu kondisi
pikiran, dengan pikiran yang jernih mampu
memahami arti kemerdekaan dan mampu
menghubungkan
dalam
kegiatan
yang
memerdekakan. Banyaknya
keluhan dari
orangtua siswa dalam syarat nilai kelulusan
yang harus dicapai dalam pelajaran yang
berbeda-beda untuk setiap pelajaran melahirkan
adanya konsep merdeka belajar.
Esensi asesmen pendidikan nasional yaitu
kembali pada esensi undang undang sistem
pendidikan
dalam
rangka
menciptakan
kemerdekaan sekolah, menginterpretasikan
kompetensi dasar kurikulum menjadi sebuah
penilaian. Sekretariat Menteri Pendidikan &
Kebudayaan
(2020)
Merdeka
belajar
memberikan kebebasan otonomi pada lembaga
pendidikan dan terbebas dari birokasi,
mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang
minat yang disukai, dosen terbebaskan dari
birokrasi terkesan berbelit-belit. Kebebasan
disini diartikan dengan kebebasan untuk belajar
dengan mandiri serta kreatif dan bebas untuk
berinovasi. Dari beberapa sumber literatur
dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar
adalah proses merdeka dalam berinovasi,
berfikir, belajar, mandiri dan kreati (Lao &
Hendrik, 2020). Program baru yang dibuat oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mengembalikan esensi undang-undang
pada sistem pendidikan nasional dengan cara
memberikan kebebasan berinovasi mandiri dan
kreatif dengan tujuan meningkatkan daya pikir
kreatif bagi seluruh peserta didik. Jika seluruh
anak Indonesia mampu berpikir kreatif maka
daya saing lulusan didunia industri akan lebih
tinggi.

Gambar 1. Kebijakan Merdeka belajar
Empat pokok kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah adalah penilaian yang
dilakukan pada USBN secara Komprehensif,
Ujian Nasional beralihkan pada assessment
penilaian, membuat RPP yang lebih singkat dan
adanya sistem zonasi PPDB sehingga lebih
fleksibel. Seorang guru diberikan kebebasan
dalam mengembangkan RPP sesuai dengan
kondisi peserta didik (Murni, 2020). USBN
dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan
potensi masing-masing daerah. PPDB Zonasi
semakin memperkuat akan pelaksanaan
merdeka belajar. Dengan adanya merdeka
belajar akan menghapus diskriminasi sekolah
serta menghilangkan istilah sekolah unggulan,
sehingga mampu meratakan output pada dunia
pendidikan. Manusia merupakan individu uang
unggul dengan bakat yang dimilik serta potensi
untuk menjadi orang yang sukses sesuai dengn
bidang minat yang dipilih. Transformasi
kurikulum sekolah dan pembelajaran perlu
dilakukan
untuk
mendukung
dan
mengimplementasikan
program
merdeka
belajar.
Implementasi merdeka belajar bagi guru
dapat diposisikan sebagai teman belajar bagi
siswa.
Dengan
pembelajaran
yang
menyenangkan guru dapat menjadi teman
belajar bagi siswa sehingga siswa merasakan
kemerdekaan dalam belajar serta bebas memilih
cara belajarnya (Mahendra, 2020). Merdeka
belajar adalah merdeka dalam berfikir, sehingga
seorang guru mempu berfikir untuk dapat
memerdekakan
siswa
dalam
kegiatan
pembelajaran (Sherly, Dharma & Sihombing,
2020).
Era Society 5.0
Tatanan baru kehidupan melalui konsep Society
5.0, diharapkan mampu menciptakan kehidupan
yang lebih efisien, nyaman dan berkelanjutan.
Produk dan layanan dalam waktu dan jumlah
yang dibutuhkan akan selalu tersedia. Sebuah
konsep masyarakat yang berpusat pada manusia
yang berbasis pada Teknologi merupakan
konsep dasar Society 5.0 seperti tersaji pada
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gambar berikut.(Government, 2018).

Gambar. 1 Ilustrasi Society 5.0
Konsep
Society
5.0
merupakan
perkembangan ekonomi dan bisnis dengan
lingkungan
sosial
bisa
berjalan
seimbangHadirnya Teknologi memudahkan
dalam mengkases seluruh data yang kita
butuhkan . Teknologi berbasis big data dan
robot mendukung seluruh aktivitas atau
pekerjaan manusia. Nilai baru yang lahir dari
Society 5.0 mampu menghilangkan kesenjangan
sosial, jenis kelamin, bahasa. Program Society
5.0 mampu memberikan produk dan layanan
yang beragam dan dibutuhkan oleh banyak
orang. Teknologi Society 5.0 mampu menjawab
permasalahan yang ada pada revolusi industri
4.0 yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan dan
sosialisasi di masyarakat sehingga mampu
berintegrasi dengan baik
(Faruqi, 2019).
Penggunaan Artificial Intelegency bertujuan
menganalisis big data pada informasi yang ada
seperti sensor bangunan dan informasi
kerusakan, radar cuaca, satelit buatan, dan
pengamatan lokasi bencana.
Didalam belajar matematika, siswa
dituntut memperoleh pemahaman melalui
pengalaman akan sifat-sifat yang dimiliki dan
yang tidak dimiliki dari kelompok objek.
(Harahap et al., 2021). Matematika sebagai alat
untuk memahami dan menyampaikan informasi
lewat persamaan atau tabel pada model
matematika
yang
merupakan
hasil
penyederhanaan soal-soal cerita atau uraian
matematika. Matematika juga didefinisikan
sebagai proses interaksi siswa dan guru untuk
mengembangkan pola berfikir dan logika pada
suatu lingkungan belajar agar program belajar
matematika tumbuh dan berkembang optimal
sehingga mampu belajar secara efektif dan
efisien. Keberhasilan belajar tidak hanya diukur
dari hasil prestasi akan tetapi mampu
mengembangkan apa yang dipelajar dan
mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari

(Rambe et al., 2021). Aktivitas pembelajaran
merupakan rangkaian anatara guru dan murid
dengan hubungan timbal balik dalam suasana
edukatif demi tercapainya tujuan tertentu
(Markaban, 2008).

Pembelajaran di Era Society 5.0
Ditahun 2019 negara jepang sudah
mengaplikasikan pembelajaran Society 5.0
yang berlandaskan pada manusia sebagai
pengatur inti atau pusat yang dapat
meningkatkan kemampuan manusia sehingga
memberikan peluang bagi kemanusiaan dan
terciptanya kehidupan yang bermakna. Secara
tidak langsung manusia dituntut untuk berfikir
kritis daripada pemikiran sebelumnya (Wibawa
&
Agustina,
2019).
Gladden
(2019)
berpendapat bahwa era Society 5.0 berpusat
kepada manusia dan sistem yang terintegrasi
pada dunia nyata ataupun maya dimana dapat
menghapus kesenjangan diantara manusia
dalam
menyelesaikan
permasalahan
di
masyarakat. Konsep Society 5.0 menggunakan
perkembangan
teknologi
yang
sudah
berkembang di era revolusi industri 4.0 dengan
mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan
manusia untuk menciptakan efektivitas,
efisiensi kinerja produktivitas dan juga mampu
mengimbangi penekanan komersial dengan
menggunakan Teknologi yang canggih yang
berdampak pada peningkatan kualitas hidup
manusia serta memberikan manfaat bagi
masyarakat secara keseluruhan.
Pada era saat ini sangatlah tepat apabila
penggunaan pembelajaran Society 5.0 mampu
diterapkan pada dunia pendidikan. Sebuah
teknologi mampu membantu mempermudah
serta meningkatkan aktivitas manusia. Maka
dari itu kebutuhan yang vital akan teknologi
dan diperlukannya teknologi modern guna
mengimplementasikan pembelajaran di era
Society 5.0. Pembelajaran di era Society 5.0
mampu mengubah dan menciptakan daya pikir
High Order Thinking Skill (HOTS). Berfikir
HOTS yaitu berfikir memaksimalkan daya
analisis dalam menciptakan temuan baru dalam
teknologi yang akan mempermudah seluruh
kegiatan kinerja manusia. Inovasi belajar
merupakan desain pembelajaran dari pendidik
yang berasal dari gagasan baru dalam
memfasilitasi
siswa
untuk
menguasai
ketrampilan serta pencapaian hasil belajar yang
maksimal (Purwadhi, 2019).
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Implementasi
Merdeka
belajar
bagi
pendidik
Merdeka belajar mampu menghadirkan
pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menteri Pendidikan Nadiem
Makarim sebagaimana dikutip Yamin &
Syahrir, (2020) menggatakan bahwa merdeka
belajar berarti kemerdekaan berpikir. Kualitas
pelayanan dan kemudahan dalam akses
pendidikan dasar yaitu perbaikan dalam
platform teknologi dan infrastruktur. Hadirnya
teknologi
modern
diharapkan
mampu
menciptakan sebuah pembelajaran yang
memadai dan berkualitas di masa depan.
Kebijakan strategis yang diambil pemerintah
dalam
mengimplementasikan
kurikulum
merdeka belajar, adaptasi kurikulum akreditasi
sesuai dengan kebutuhan lembaga atau institusi
pendidikan, pendanaan yang akuntabel dan
efektif dengan ditandai otonomi pada setiap
satuan pendidikan untuk menyelenggarakan
pembelajaran di dunia pendidikan.
Manajemen tata kelola yang bagus
dalam merdeka belajar harus di dukung dari
seluruh unsur pemerintah daerah, sawasta,
peserta didik dan masyarakat. Sosok
kepemimpinan yang mampu berkolaborasi
dengan masyarakat sangat diperlukan dalam
memanajemen berbasis sekolah. Pembinaan
yang baik lokal hingga internasional yang
berkelanjutan sehingga mampu menjawab
tantangan dunia industri menghadapi era
Society 5.0.
Kebebasan berinovasi dalam merdeka
belajar haruslah dimulai dari guru sebagai guru
penggerak untuk mewujudkan kualitas Sumber
Daya Manusia di Indonesia di era Society 5.0.
Merdeka belajar memerlukan transformasi
kurikulum sekolah melalui empat pokok
kebijakan. Konteks kurikulum sekolah sebagian
besar merupakan penerapan literasi life skill
disesuaikan pada kebutuhan daerah, sehingga
setiap wilayah masing-masing diberikan
kebebasan dalam menyusun kurikulum
pendidikan. Setiap sekolah diberikan kebebasan
menentukan pilihan kurikulum pendidikan
yang dapat menjamin dalam penyelenggaraan
pembelajaran.
Peran
dan Upaya Guru Matematika
Mengahadapi Era Society 5.0 di Dunia
Pendidikan
Satuan Pendidikan wajib melakukan
perubahan dan tantangan di era Society 5.0
guna mempersiapkan generasi SDM yang
unggul. Era Society 5.0 diperkenalkan di tahun

2019 oleh pemerintahan jepang untuk
mengantisipasi disrupsi pada era revolusi 4.0
yang ditakutkan dapat mengikis nilai
karakteristik kemanusiaan yang telah dijaga
selama ini. Era Society 5.0 berperan untuk
meningkatkan kualitas dari Seluruh Sumber
Daya Manusia, baik di dunia pendidikan
maupun seluruh organisasi dimasyarakat
berperan aktif menyambut adanya era Society
5.0. Perubahan paradigma pendidikan dimana
guru sebagai learning material provider
menjadi sebagai penginspirasi bagi tumbuhnya
kreativitas peserta didik. Guru berperan sebagai
fasillitator, penginspirasi dan pembelajar sejati
yang selalu memberikan motivasi terhadap
siswa pada merdeka belajar. Guru menerapkan
ide-ide baru, metode kreatif, teknologi untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
siswa (Kalyani & Rajasekaran, 2018).
Merdeka belajar mampu melahirkan
pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat
Indonesia dengan meningkatkan pelayanan dan
kemudahan
akses
pendidikan
untuk
memperbaiki
platform
teknologi
dan
infrastruktur di sekolah dasar. Pendidikan
berbasis teknologi serta infrastruktur yang
memadahi diharapakan mempu melahirkan
sekolah-sekolah yang berkualitas di masa
depan. Titik kritis pendidikan di era Society 5.0
yaitu melakukan transformasi atau beradaptasi
dan meningkatkan kompetensi diri. Perlunya
pengetahuan terkait perkembangan generasi
mulai dari generasi x hingga k alfa dimana
selalu terjadi transformasi peradaban manusia.
Perlunya kecakapan yang dimiliki oleh
seorang guru dalam menghadapi era Society 5.0
dikenal dengan istilah 4C (Creativity, Critival
Thinking, Communication, Collaboration).
Peran guru dalam era Society 5.0 yaitu seorang
guru harus mampu menjadi pribadi kreatif,
menjadi tauladan, menginspirasi bagi setiap
peserta didik. Adapun setiap peserta didik
dalam menghadapi Era Society 5.0 harus
memiliki 6 literasi dasar, diantaranya adalah
literasi numerasi, literasi sains, literasi
informasi, literasi finansial, literasi budaya dan
kewarganegaraan. Peserta didik juga harus
mampu berfikir kritis, kreatif, bernalar,
berkomunikasi, berkolaborasi serta mampu
memecahkan setiap permasalahan yang ada.
Peserta didik harus memiliki sikap dan perilaku
yang mencerminkan profil pelajar pancasila
yang dicerminkan pada rasa ingin tahu, mudah
beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan
memiliki kepedulian terhadap sosial dan
budaya. Penguatan pelajar pancasila dapat
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didukung dengan kegiatan intrakurikuler,
kegiatan
ekstrakurikuler,
kegiatan
di
lingkungan sekolah serta pemberdayaan budaya
masyarakat.
Masyarakat 5.0 merupakan masyarakat
yang mampu menghadapi tantangan dan
permasalahan sosial dengan berinovasi yang
lahir pada industri 4.0 seperti Internet on
Things, Artificial Intelligence, Big Data dan
robot dalam meningkatkan kualiatas hidup
manusia Dengan kata lain bahwa Society 5.0
adalah masyarakat yang berpusat pada manusia
dan berbasis pada Teknologi modern. Di era
abad 21 pembelajaran bukan hanya dari buku
saja, akan tetapi bisa dari internet, berbagai
macam
Teknologi
informasi
serta
pengembangan kurikulum secara global dimana
lebih dimaknai dengan arti merdeka belajar.
Dalam menghadapi Society 5.0 dibutuhkan
kemampuan 6 literasi dasar ( kemampuan
membaca,
menganalisis,
menggunakan
informasi big data di dunia digital dan juga
literasi teknologi seperti memahami cara kerja
mesin, aplikasi teknologi , coding, artificial
intelligence, machine learning, engineering
principles, biotech)
Peran Guru di era Society 5.0 harus
mampu memiliki ketrampilan digital serta
mampu berinovasi dan berfikir kreatif.
Sehingga guru dituntut untuk lebih inovatif dan
dinamis dalam proses pembelajaran di kelas.
(Alimuddin, 2019.) Beberapa hal yang
dimanfaatkan oleh seorang guru di era Society
5.0 yaitu guru dapat memanfaatkan Artificial
Intelligence (AI), Internet of things, Virtual
/Augmented
reality,
serta
mampu
memanfaatkan kemampuan robotik. Kecakapan
lain yang harus dimiliki seorang guru adalah
kemampuan
komunikasi,
kepemimpinan,
literasi digital, kewirausahaan, kerjasama dan
memiliki kemampuan problem solving.
Menurut Risdianto (2019)
seorang
pendidik harus memiliki sikap kreatif, kritis,
berfikir krisits, memiliki komunikasi dan
kerjasama yang bagus. Seorang pendidik harus
menjadi guru penggerak dimana harus
mengutamakan peserta didik dibandingkan
dirinya, berinovasi, berinisiatif, kreatif dan
berpihak kepada peserta didik. Peran seorang
guru tidak dapat digantikan oleh teknologi,
yaitu interaksi secara langsung dikelas dapat
menumbuhkan ikatan emosional diantara
seorang guru dan peserta didik, penanaman
karakter dan teladan dari seorang guru. Guru
penggerak bertanggung jawab dalam proses
belajar siswa, penggerak belajar bagi para

pendidik di Sekolah, sebagai pendorong dan
fasilitator kepemimpinan bagi peserta didik,
Bekerjasama dengan para pendidik untuk tujuan
meningkatkan
kualitas
pembelajaran,
memimpin dalam pembelajaran dalam kebaikan
komunitas pendidikan (Wijaya et al., 2020).
Menghadapai tantangan di era Society 5.0
seorang pendidik wajib memiliki kemampuan 6
literasi diantaranya adalah literasi baca tulis,
literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial,
literasi digital dan terakhir adalah literasi
budaya (Arifka, 2022). Anwar (2018)
berpendapat bahwa pendidik yang profesional
harus selalu semangat dalam meningkatkan
kemampuan
berfikir
serta
kemampuan
membina pribadi. Seorang guru profesional
juga mampu menciptakan suasana belajar yang
kondusif dan tidak membosankan. Pengakuan
dari masyarakat sangat penting guna
meningkatkam kualitas guru dalam proses
pembelajaran.
Ketika
guru
mampu
memanajemen waktu dan pandai mengatur
serta mempersiapkan pembelajaran dengan
baik, maka akan terciptanya sebuah prestasi
bagi para peserta didik yang nantinya
masyarakat akan menilai profesionalitas dan
prestasi seorang guru. Seorang guru profesional
mampu mengubah pandangan dan perilaku
dimasyarakat menjadi lebih baik dengan begitu
output yang dihasilkan dari pembelajaran akan
semakin berkualitas dan penuh dengn prestasi.
Djamarah
(2020)
Seorang
guru
profesional harus mampu memiliki 4
ketrampilan diantaranya adalah ketrampilan
dalam
mengajar,
ketrampilan
dalam
kepribadian, ketrampilan dalam bersosial dan
ketrampilan pedagogik. Selain itu penguasaan
kurikulum bagi guru sudah menjadi kewajiban
dan kemudian dikembangkan lalu diaplikasikan
pada pembelajaran peserta didik.
Society 5.0 merupakan tindak lanjut dan
penyempurna dari revolusi industri 4.0, dimana
seorang guru harus memiliki beberapa
kompetensi ketrampilan maupun kemampuan
dalam literasi. Dengan begitu seorang guru
akan mampu memotivasi siswa untuk lebih
berfikir kritis dan kreatif. Cara yang dilakukan
dunia pendidikan menghadapi Society 5.0 yaitu
peningkatan dan pemerataan pembangunan
dengan memperluas koneksi internet diseluruh
pelosok Indonesia, dengan cara tersebut peserta
didik yang berada diwilayah pelosok dapat
merasakan akan makna merdeka belajar.
Koneksi internet merupakan salah satu alat
dalam proses pembelajaran di masa pandemic.
Menurut Nasir (2022) seorang pelaksana
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pendidikan harus memiliki 4 hal dalam
mewujudkan lulusan yang berdaya saing,
berkualitas
serta
memiliki
kompetensi
dibidangnya, adapun penjelasanya adalah
sebagai berikut:
Pertama,
Pendidikan
berbasis
kompetensi merupakan misi utama institusi
pendidikan. Adanya teknologi informasi dapat
membantu peserta didik untuk mendapatkan
pembelajaran yang tepat sesuai dengan
kemampuan masing-masing peserta didik.
Kedua,Kemampuan dalam menggunakan
teknologi khususnya penggunaan internet
untuk mempermudah dalam berkomunikasi
diantara persert didik dan guru pada proses
pembelajaran online.
Ketiga, Seorang guru harus dapat
menggunakan dan memanfaatkan teknologi
berbasis Artificial Intelligence (AI) Hadirnya
kecanggihan teknologi seperti Artificial
Intelligence (AI) dengan 3 Dimensi mampu
membantu peserta didik dalam memahami
sebuah kejadian-kejadian alam dimana
membutuhkan sebuah simulasi yang mampu
menggambarkan seperti pada kehidupan yang
sebenarnya.
Keempat, Manfaat lain dari AI yaitu
seorang guru dapat mengidentifikasi seluruh
kebutuhan peserta didik dalam proses
pembelajarannya, sehingga peserta didik akan
lebih mudah memahi seluruh materi
pembelajaran
Hadirnya teknologi yang canggih di era
saat ini membuat peserta didik lebih mudah
mengakses semua ilmu yang ingin dipelajari.
Teknologi AI, IoT dan AR dapat memberikan
kemudahan bagi para pendidik dalam
menjelaskan sebuah kejadian-kejadian alam
yang membutuhkan sebuah objek gambaran.
Dengan kemudahan akses di dunia maya serta
didukung dengan kecanggihan teknologi,
diharapkan kualitas dari peserta didik memiliki
kompetensi yang mampu bersaing didunia
industri (Munanda, 2019). Kompetensi maupun
kriteria yang harus dimiliki oleh seorang
pendidik serta dukungan yang harus ada dari
pemerintah dalam hal infrastruktur menjadi
sebuah tantangan baru di era Society 5.0. Selain
kriteria yang harus ada tersebut peserta didik
harus memiliki jiwa pelajar pancasila dimana
selalu mencerminkan kepedulian terhadap
sosial dan budaya, rasa ingin tahuan, mudah
bergaul atau beradaptasi, memiliki jiwa
leadership. Jiwa pelajar pancasila dapat
didukung
dengan
adanya
kegiatan
ekstrakurikuler disekolah serta kegiaatan

pemberdayaan budaya di masyarakat.
Implementasi Merdeka Belajar terhadap
Pembelajaran Matematika
Pandemi hingga awal tahun 2022 masih
belum selesai mengakibatkan munculnya
berbagai masalah yang kritis pada semua sektor
publik salah satunya adalah sektor pendidikan.
Langkah yang diambil oleh pemerintah terkait
merdeka belajar dengan penerapan sistem
pendidikan untuk mencegah penyebaran virus
varian baru yaitu Omicron. Merdeka belajar
merupakan
program
unggulan
dari
Kemendikbud Ristek untuk memberikan
kebebasan dalam mengakses ilmu bukan hanya
berpatokan kepada guru saja, akan tetapi
peserta didik juga dapat mengakses lewat media
internet. Program-program yang sudah dibuat
oleh pemerintah dibeberapa tahun belakang
sudah banyak mengalami perubahan. Anggraini
& Erfandi (2020)
menyimpulkan bahwa
implementasi merdeka belajar yaitu bebas
berinovasi dengan disesuaikan dari segi
ekonomi, infrastruktur, sosial budaya dan
kearifan lokal masing-masing unit pendidikan.
Laksana, dkk (2020) berpendapat bahwa
implementasi merdeka belajar dimasa pandemi
seluruh aktivitas proses belajar mengajar
dilakukan dirumah, dengan merdeka belajar
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
kurikulum dan asesmen nasional.
Suntoro & Widoro (2020) mengatakan bahwa
konsep merdeka belajar dirancang untuk
melatih mental dan fisik siswa dengan guru,
lingkungan dan sumber pendukung lainnya.
Implementasi
merdeka
belajar
pembelajaran matematika lebih mendorong
peserta didik dalam menguasai teknologi
terutama dalam penggunaan aplikasi Desmos,
Geogebra, Matlab and Maple. Banyaknya
informasi yang menggunakan grafik, tabel
hingga
pencodingan
didalam
dasar
pembelajaran matematika, menuntut peserta
didik memiliki keahlian di bidang penggunaan
teknologi. Implementasi matematika di era
pandemi bisa berupa penyajian data jumlah
pasien terjangkit Covid-19 dalam bentuk grafik.
Mengukur berapa luas tempat isolasi yang
dibutuhkan dan berapa banyak cat yang akan
dibutuhkan untuk mewarnai seluruh ruangan
isolasi, menentukan ukuran yang ideal peti
jenazah yang dibuat. Implementasi merdeka
belajar pada matematika berdampak pada siswa
menjadi lebih semangat dalam mencari
informasi dan ilmu terkait dengan pembelajaran
matematika. dengan demikian literasi numerik
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siswa akan lebih meningkat dari adanya
pencarian informasi yang lebih mudah dan
banyak dari adanya pembelajaran merdeka
belajar.
Assesmen
Kompetensi
Minimum
(AKM) dapat dipenuhi salah satunya dengan
cara membuat sebuah modul yang dirancang
khusus untuk memenuhi kurikulum merdeka
belajar (Anwar, 2018). Disamping pembuatan
modul, seorang guru harus membuat materi
pembelajaran matematika yang terkoneksi
dengan video-video pembelajaran sekaligus
pembahasannya secara detail melalui internet.
Dengan demikian konsep kurikulum merdeka
belajar pada pembelajaran matematika lebih
kepada menilai kemampuan kognitif peserta
didik, sehingga pendidik lebih berfokus pada
perkembangan kognitif siswa terhadap literasi
numerasi matematika.
AKM bertujuan untuk memotivasi
siswa untuk berfikir logis pada sebuah materi
matematika terhadap maksud dan tujuan pada
bagian literasi. Pada bagian numerasi
matematika siswa dituntut menghapal rumusrumus serta menemukan konsep dasar sehingga
lebih
mudah
mengaplikasikan
apabila
menemukan
permasalahan
yang
sama
dikemudian hari. Pada AKM guru dapat
mengimplementasi dengan cara membuat
modul
pembelajaran
matematika
yang
dilengkapi dengan penjelasan video-video
interaktif yang dapat memotivasi siswa dalam
berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Pada
pengembangan RPP dan silabus matematika
seorang
guru
lebih
mengedepankan
kemampuan pemahaman kognitif siswa atau
kemampuan
berfikir
siswa,
karena
pembelajaran matematika memerlukan proses
berfikir yang terstruktur dan terkoneksi secara
abstrak.
Keyakinan
dan
kemampuan
pemahaman sangat berkaitan dalam menguasai
sebuah materi pembelajaran matematika.
Apabila seorang siswa mampu memahami dan
menguasai materi maka siswa tersebut akan
lebih yakin dan percaya diri ketika
menyelesaikan soal-soal yang diberikan
sehingga siswa lebih mudah naik pada level
berikutnya (Anggreini & Priyojadmiko, 2022).
Dampak Penerapan Merdeka Belajar
terhadap Pembelajaran Matematika
Tambunan (2021) berpendat bahwa
kemampuan literasi numerasi siswa pada
pembelajaran matematika sangat signifikan
terhadap hasil prestasi matematika. Adapun
dampak positif merdeka belajar terhadap

matematika yaitu kebebasan yang dimiliki
siswa untuk memperoleh informasi sebanyakbanyaknya serta memperbarui kemampuan
siswa belajar yang dapat meningkatkan literasi
numerasi
siswa
dalam
pembelajaran
matematika. Konsep kurikulum merdeka belajar
dapat meningkatkan kognitif siswa serta
kemampuan berfikir logis. Dengan hadirnya
AKM penilaian tidak hanya dari nilai ujian
terakhir sehingga siswa tidak perlu merasakan
kekhawatiran akan lulus atau tidaknya. Dampak
positif merdeka belajar bagi seorang guru
adalah seorang guru akan lebih berinovasi
ketika proses belajar mengajar sehingga siswa
tidak seluruhnya mengandalkan guru dalam
memperoleh informasi terkait materi-materi
matematika disamping itu siswa akan lebih
mandiri dalam pencarian materi pembelajaran.
Dampak positif terhadap pembelajaran
matematika lainnya adalah seorang guru tidak
perlu menyusun RPP secara detail lagi hanya
cukup membuat satu lembar RPP saja. Dengan
begitu seorang guru tidak terjerumus pada
rutinitas administrasi yang menumpuk dan lebih
berfokus pada peningkatan proses belajar dan
mengajar siswa. Dampak negatifnya adalah
ketika seorang guru nantinya kurang mampu
dalam menyusun RPP, maka rawan akan
penyalahgunaan dimana seorang guru tidak
memasukan materi-materi yang tidak dipahami,
yang berakibat pada ketinggalan sebuah materi
bagi siswa yang mungkin itu sangat penting
dalam proses pembelajaran matematika
selanjutnya. Dari banyaknya capaian akademik
yang harus dituntaskan oleh seorang guru,
dikhawatirkan akan membuat kesulitan bagi
guru dalam membuat materi-materi yang akan
disampaikan, sehingga materi tersebut tidak
tersampaikan dengan baik yang akan membuat
siswa kurang memahami pada materi tersebut.
kebijakan PPDB berdampak pada kesulitan
guru ketika mengajar dikarenakan besarnya
beban guru mengajar, karena bercampurnya
siswa dengan keragaman kemapuan didalam
satu kelas, dengan begitu guru harus
menyesuaikan diri sehingga siswa dapat
menerima pelajaran dengan baik, bagi siswa
yang pintar maupun yang kurang. Apabila
siswa
yang
lemah
tertinggal
dalam
pembelajaran matematika, maka siswa tersebut
tidak akan bisa mengikuti proses pembelajaran
dengan baik dan akan terulang kembali pada
pembelajaran selanjutnya. Siswa yang penuh
dengan prestasi juga akan berdampak pada
sistem zonasi, dikarenakan guru akan
menyesuaikan dengan kemampuan seluruh
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siswa sehingga siswa yang penuh prestasi dan
motivasi tinggi tidak punya tantangan dalam
belajar.
Simpulan dan Saran
Merdeka belajar memiliki makna bagi
guru dan siswa dalam merdeka berinovasi,
merdeka berfikir, merdeka untuk kebahagiaan,
merdeka dalam belajar mandiri dan kreatif.
Peran guru dalam implementasi merdeka
belajar adalah sebagai guru penggerak, guru
inovatif,
fasilitator
pembelajaran,
guru
berkarakteristik dan guru kreatif serta mandiri.
Merdeka belajar membawa kebahagiaan
tersendiri bagi guru dan siswa khususnya dalam
proses pembelajaran matematika. Implementasi
guru terhadap pembelajaran matematika di
masa pandemi adalah guru harus memiliki
kemampuan penguasaan teknologi seperti AI,
IoT, dan Virtual
AR. Implementasi
pembelajaran matematika dimasa pandemi ini
membuat siswa guru dan siswa menjadi lebih
maju dalam penggunaan teknologi, lebih kreatif
dan inovatif. Implementasi merdeka belajar
akan berdampak pada kebebasan siswa untuk
memperoleh informasi sebanyak-banyaknya
dan
meningkatkan
kemampuan
literasi
numerasi siswa pada pembelajaran matematika
sehingga dapat meningkatkan kemampuan
berfikir kognitif dan logis. Dampak positif bagi
guru matematika yaitu seorang guru akan lebih
berinovasi pada proses belajar mengajar dan
tidak hanya tertuju pada pembelajaran teacher
center sehingga membuat siswa mandiri dalam
mencari materi pembelajaran matematika yang
lebih luas. Implementasi merdeka belajar
mewujudkan pembelajaran matematika lebih
berkualitas dan lebih maju.
Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan
disarankan untuk kepala sekolah harus
menerapkan kebijakan yang dapat mendukung
pelaksanaan merdeka belajar. Seorang Guru
harus mampu menghadirkan situasi belajar
yang
menarik
dan
memaksimalkan
pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai. Adapun untuk siswa disarankan untuk
meningkatkan kemandirian belajar siswa, lebih
untuk memperbanyak penggalian informasi
melalui media internet, sehingga dapat
menumbuhkan cara berfikir kreatif, inovatif dan
kritis. Peneliti mengusulkan agar siswa dan
guru lebih memaknai konsep merdeka belajar
serta menjalankan peran profesionalnya di

institusi pendidikan. Pendidik harus melakukan
beberapa pelatihan dalam meningkatkan
kualitas SDM sehingga nantinya akan lebih
mudah dalam memberikan pemahaman dan
motivasi bagi siswa. Insitusi pendidikan harus
melakukan kerjasama yang terarah dan
sistematis
dengan
pihak
pemerintahan,
stakeholder dalam pencapaian kebijakan
merdeka belajar.
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