


Pengertian
Tuntutan guru harus memiliki sandar kualitas pembelajaran di kelas, maka akan
menghasilkan keluaran anak didik yang berkualitas.

Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Terutama, esensi kemerdekaan berpikir ini
harus ada di guru terlebih dahulu.

"Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin terjadi di murid". Pernyataan yang disampaikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengenai konsep
"Merdeka Belajar".

Mutu pendidikan dapat menjadi penentu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan
kompetitif. Keahlian mutlak dimiliki bagi para lulusan, dan sistem pengelolaan pendidiklan
harus sesuai standar mutu sebagai indikator keberhasilan lembaga pendidikan.

Visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan sebagai persiapan sumber daya manusia yang
unggul dan memiliki kompetensi. 

Sejalan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan dituntut menyesuaikan perkembangan
zaman.

Guru dan siswa harus kolaborasi dalam peningkatan kompetensi, dimulai dari
pengembangan dan peningkatan kompetensi guru. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran
yang menumbuhkan kreatifitas dan inovasi siswa dan pengembangan potensi siswa.

Sedangkan siswa memiliki kebebasan belajar yang sesuai penyampaian bahan ajar dan
proses belajar mengajarnya mau seperti apa. Siswa juga memiliki kesempatan untuk
mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dapat dimiliki oleh masing-
masing individu.

A.

Ilustrasi HL Nadiem Makarim. tirto.id/Lugas

Klik untuk lebih lengkap:

Kebijakan baru dan konsep dari kurikulum merdeka 

https://pijarsekolah.id/kebijakan-baru-dan-konsep-dari-kurikulum-merdeka/
https://pijarsekolah.id/kebijakan-baru-dan-konsep-dari-kurikulum-merdeka/
https://pijarsekolah.id/kebijakan-baru-dan-konsep-dari-kurikulum-merdeka/


4 Fokus Utama Program 
Merdeka Belajar

Empat program pokok kebijakan pendidikan dalam peningkatan kuaitas sumber daya
manusia "Merdeka Belajar" meliputi berikut ini.

Mulai tahun 2020 diselenggarakan ujian oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk
menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau penilaian
komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Anggaran USBN dialihkan untuk
pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna peningkatan kualitas pembelajaran.

UN mulai tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei
Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi),
kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan
pendidikan karakter. Pelaksanaan asesment tersebut dilakukan pada jenjang
menengah (misal kelas 4, 8, 11)

Pemangkasan beberapak komponen RPP. Guru bebas memilih, membuat,
menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga format inti RPP terdiri dari
tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Sehingga guru lebih banyak waktu
evaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Tetap menggunakan zonasi dengan kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi
ketimpangan akses dan kualitas berbagai daerah. Daerah berwenang menentukan
proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Klik untuk lebih lengkap:

4 Fokus Utama Program Merdeka Belajar

Komposisi PPDB jalur zonasi: 50% jalur zonasi

15% jalur afirmasi

5% maksimal jalur perpindahan

0-30% jalur prestasi.

B.

Penilaian USBN Komprehensif

UN 2020 Pelaksanaan UN Terakhir

Penyederhanaan RPP

Zonasi PPDB Lebih Flexible

1.

2.

3.

4.

https://pijarsekolah.id/4-fokus-utama-program-merdeka-belajar/
https://pijarsekolah.id/4-fokus-utama-program-merdeka-belajar/


3 Praktik Pengajaran
Guru Merdeka Belajar

1

2

3

Membangun Komitmen Pada Tujuan

Membangun Kemandirian Belajar

Membangun Kemandirian Belajar

Menyuburkan motivasi internal

Meminta murid mencari informasi

Variasikan pertanyaan saat belajar

Melibatkan murid menetapkan tujuan

Memfasilitasi pengalaman sukses

Dokumentasikan proses & hasil belajar

Menunjukan murid manfaat belajar

Membangun rutinitas kelas positif

Melibatkan murid melakukan asesmen

Memberi umpan balik kontruksif

Meminta murid memantau kemajuan

Sediakan waktu belajar tidak terstruktur

Menyediakan tantangan yang bertingkat
dan bermakna.

Melakukan diferensiasi pengajaran

Menunjukan toleransi terhadap
kekeliruan

C.

Klik untuk lebih lengkap:

Tips Membangun Kemandirian Belajar Pada Siswa

https://pijarsekolah.id/tips-membangun-kemandirian-belajar-pada-siswa/
https://pijarsekolah.id/tips-membangun-kemandirian-belajar-pada-siswa/


Educationfor

Buat dan personalisasikan rencana pelaksanaan pembelajaran, modul pembelajaran
infografis, poster, video pembelajaran, dan segala kebutuhan grafis di sekolah.

Bebas memilih bebas hak cipta, dari
rencana pembelajaran, laporan dan

poster. Hadirkan interaksi dengan gif,
video, animasi, dan musik.

Kolaborasi siswa di mana pun mereka
berada dengan komentar dan masukan

secara real-time. Bagikan tugas langsung
melalui Canva dengan Pijar Sekolah

Anda..

Siswa dapat menggunakan Canva untuk
presentasi pembelajaran melalui berbagai
format — proyek kelompok, video, poster,

dan lainnya.

Tingkatkan keterlibatan 
dengan konten asli

Sampaikan umpan balik
secara real-time

Bantu siswa membangun
keterampilan

Komunikasi dan kolaborasi visual adalah alat penting
untuk pembelajaran

Cara Kerja Canva Pro for EducationA.

Akses ribuan template pendidikan berkualitas untuk disajikan kepada siswa Anda. Buat
rencana pelaksanaan belajar-mengajar, presentasi, infografis, poster, dan video
pembelajaran lainnya

Undang guru dan siswa untuk berbagi, meninjau, dan mengelola pekerjaan mereka
bersama di Canva.

Sesuaikan dengan editor tarik dan lepas. Hadirkan interaksi dengan gambar bebas hak
cipta, gif, video, animasi, dan musik.

Bukan hanya kreasi guru. Siswa dapat mempresentasikan pembelajaran di Canva
melalui berbagai format dari membuat tugas kelompok, video, poster, dan lainnya.

Hemat waktu dengan template siap pakai

Menyiapkan ruang kelas

Akses konten dengan grafis premium.

Bantu siswa mempresentasikan pembelajaran

1.

2.

3.

4.

Klik untuk lebih lengkap:

Perbedaan Canva Pro dan Canva Edukasi yang Perlu Kamu Ketahui

https://pijarsekolah.id/perbedaan-canva-pro-dan-canva-edukasi/
https://pijarsekolah.id/perbedaan-canva-pro-dan-canva-edukasi/


Cara Mendapatkan Canva
Pro for Education

Canva for Education didesain untuk menunjang pembelajaran ataupun keperluan lainya
terkait dengan pendidikan. Apalagi dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar guru
dituntut lebih produktif dan itu bisa dipermudah melalui penggunaan platform digital yang
berperan dalam membantu.

Berikut langkah-langkah untuk guru mendapat layanan Canva gratis rasa berbayar dengan
program Canva Pro for Education:

B.

Masuk ke https://www.canva.com/education/ 

Klik daftar atau sign in

Isi form pendaftaran

Untuk lebih mudah dalam proses registrasi bapak-ibu guru bisa menggunakan
akun gmail (Google) atau menggunakan akun belajar.id yang disediakan oleh
Kementrian Pendidikan.

1.

2.

3.

Klik untuk lebih lengkap:

4 literasi digital

https://www.suara.com/tag/canva-for-education
https://pijarsekolah.id/4-literasi-digital/
https://pijarsekolah.id/4-literasi-digital/


Verifikasi Akun Tenaga Pengajar

Klik Tombol Lanjutkan

Unggah dokumen atau foto yang menunjukan kualifikasi mengajar atau status
sebagai guru. Seperti SK mengajar atau Sertifikat pendidik Bapak ibu guru dan
bisa menggunakan surat keterangan dari sekolah di lampirkan dengan kop surat
sekolah.

Klik kirimkan dan tunggu balasan dari canva. Selanjutnya silahkan bapak ibu
tunggu 1x 24 jam untuk mendapat balasannya.

Beberapa pengalaman teman-teman saya ada yang juga 2×24 jam, banyak sekali
manfaat untuk bisa menggunakan canva for education, Selanjutnya kita akan
membahas dan mempraktikan dalam membuat beberapa kebutuhan media di
sekolah dengan menggunakan Canva Pro ini.

Contoh surat terlampir

Dokumen tersebut melampirkan:

Berikut contoh terlampir.

Nama lengkap
Nama sekolah dan organisasi
Tanggal dan tahun akademik saat ini.

4.

5.



Cara Membuat Modul Ajar Dengan
Template Presentasi Canva

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler
yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki
cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai
perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
belajar dan minat peserta didik.

Seperti yang kita ketahui Canva memiliki ribuan template yang bisa dimaksimalkan
guru untuk membuat materi ajar lebih efektif dan efisien. Salah satu yang template
yang mudah digunakan dengan template presentasi 16:9.

Template ini sangat familiar digunakan karna mudah secara tampilan visual sesuai
ukuran standar layar perangkat komputer atau slide presentasi pada power point.

Berikut cara menggunakan template Canva pro for Edu untuk membuat materi
ajar untuk digunakan dalam proses KBM pada program 'Merdeka Belajar':

Template Canva Pro EduA.



Masuk ke Halaman Beranda

Pilih Presentasi 16:9

1.

2.

Setelah bapak-ibu guru memiliki akun Canva pro maka anda login menggunakan
username dan password yang di daftarkan kemudian akan tampil halaman
beranda seperti gambar yang tertera.

Ada 2 cara untuk bapak-ibu guru bisa mengakses template tersebut:

1.

2.

Ketik Presentasi 16:9 pada search engine

Klik menu Presentasi (16:9) pada menu rekomendasi

Presentasi 16:9



Ketikan kata kunci mencari template sesuai

Pilih salah satu template yang sesuai

Mulai memodifikasi template yang sudah di tentukan

3.

2.

3.

Setelah tampil halaman lembar kerja, bapak-ibu guru bisa ketik kata kunci untuk
mempermudah gambaran pencarian template untuk membuat modul ajar.
contohnya: edukasi, pendidikan, matematika, bahasa inggris, bahasa indonesia,
ilmu pengetahuan alam, dan tentunya masih banyak lagi.

Bapak-ibu guru bisa menambah dan mengurangi halaman. Kemudian bapak-ibu
guru juga bisa memodifikasi halaman yang ada dengan menambahkan teks,
gambar, foto, animasi, video, dan audio.

Klik terapkan semua apabila bapak-ibu guru mau langsung menggunakan
semua halaman pada template tersebut.

Icon video menandakan template tersebut sudah bisa langsung diterapkan
dalam bentuk video. Bapak-ibu bisa memodifikasi dengan tambahan audio. 

Klik untuk lebih lengkap:

fitur-fitur Canva secara lengkap

Klik untuk lebih lengkap:

Tips membuat resume modul ajar sebelum di terapkan di Canva

https://pijarsekolah.id/fitur-canva-yang-paling-sering-digunakan/
https://pijarsekolah.id/tips-membuat-resume-modul-ajar-sebelum-di-terapkan-di-canva/
https://pijarsekolah.id/tips-membuat-resume-modul-ajar-sebelum-di-terapkan-di-canva/


Standar

Tampilan slide sesuai keinginan bapak-ibu guru. Gunakan panah kiri dan
kanan di layar atau keyboard untuk mengubah slide.

Putar Otomatis

Putar presentasi bapak-ibu guru secara otomatis. terapkan durasi yang
diinginkan untuk menampilkan setiap slide.

Tampilan Presentasi

Memilih tampilan presenter membuka dua layar:

a. Layar penonton: menunjukan desain dalam tampilan standar

b. Menampilkan catatan halaman dan slide-slide berikutnya.

Berpindah-pindah slide di jendela penampil presentasi tercermin di layar
penonton.

Presentasikan Modul Ajar4.

Ada beberapa cara untuk menampilkan modul ajar bapak-ibu guru:

Canva otomatis akan menyimpan hasil
kerja bapak-ibu guru selama tersambung
koneksi internet dalam proses pengerjaan.

Klik untuk lebih lengkap:

UN 2020 Pelaksanaan UN Terakhir

https://pijarsekolah.id/un-2020-pelaksanaan-un-terakhir/
https://pijarsekolah.id/un-2020-pelaksanaan-un-terakhir/
https://pijarsekolah.id/un-2020-pelaksanaan-un-terakhir/


Download modul ajar, bagikan keseluruh siswa5.

Bagikan kepada seluruh siswa bapak-ibu guru. Bisa melalui link dan unduh
secara permanen dengan menggunakan file jenis PDF.

Tentunya jangan lupa untuk unggah modul ajar bapak-ibu guru di konten belajar
Pijar Sekolah.

Canva sangat mudah digunakan, untuk semakin leluasa dalam
mengaplikasikan buat 3 materi ajar sekaligus secara konsiten dalam kurun
waktu 1 pekan.

Maka bapak-ibu guru akan semakin lincah dalam penggunaan aplikasi ini
untuk penerapan proses KBM.

Klik untuk lebih lengkap:

10 Tips Desain Grafis yang Epik untuk Non-Desainer

Klik untuk lebih lengkap:

Berikut cara unggah modul ajar di fitur konten belajar Pijar Sekolah.

https://pijarsekolah.id/10-tips-desain-grafis-yang-epik-untuk-non-desainer/
https://pijarsekolah.id/10-tips-desain-grafis-yang-epik-untuk-non-desainer/
https://pijarsekolah.id/berikut-cara-unggah-modul-ajar-di-fitur-konten-belajar-pijar-sekolah4596-2/
https://pijarsekolah.id/berikut-cara-unggah-modul-ajar-di-fitur-konten-belajar-pijar-sekolah4596-2/


Cara Mudah Membuat Video
Pembelajaran Dengan
Menggunakan Canva

Jenis Video PembelajaranA.

Video pembelajaran berperan sebagai varian opsi belajar siswa dan
meningkatkan motivasi belajar siswa. Menjadikan siswa senang untuk belajar.
Pengganti guru dalam memberikan penjelasan materi.

Secara umum kelebihan media video pembelajaran sebagai berikut:

Dalam membuat video presentasi bapak-ibu guru bisa menggunakan media
dengan template presentasi (16:9). Untuk pengemasan video presentasi yang
dapat dicoba diantaranya,

Setelah modul ajar dibuat, guru klik tombol 'Bagikan'
Kemudian pilih tombol 'Tampilkan'
Pilih jenis 'Tampilkan dan Rekam'
Klik tombol 'Selanjutnya'
Klik tombol'Masuk ke studio rekaman'
Mulai mempresentasikan modul ajar bapak-ibu guru.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.

Dapat diulang untuk menambah kejelasan.

Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat.

Mengembangkan pikiran, imajinasi dan pendapat siswa.

1.

2.

3.

4.

Guru bisa mempresentasikan materi dengan menjadikan slide Canva 16:9

sebagai background.

Video Presentasi/ Webinar1.



Setelah guru membuat modul ajar yang akan digunakan untuk
membuat video presentasi.
Klik menu video yang ada di pojok kiri
Klik tombol Rekam diri Anda
Setting kamera dan microphone terlebih dahulu.
Setelah itu lanjut untuk Anda mempresentasikan dalam pembuatan
video pembelajaran.

1.

2.
3.
4.
5.

Guru juga dapat mempresentasikan materi dengan menampakkan wajah

Video storytelling tidak jauh berbeda dengan video presentasi. Guru cukup
bercerita mengenai isi konten materi yang akan disampaikan ke siswa. Agar
video storytelling tidak membosankan, guru juga dapat menyisipkan gambar
maupun tulisan pendek untuk memberi tanda, sekaligus memberi penjelasan
pada storytelling video tersebut.

Hal penting dalam pembuatan video storytelling terletak pada pembawaan
narasi yang kuat dan harus menarik. Tentunya, perlu teknik untuk mengemas
narasi tersebut agar menarik dan banyak dilirik dengan mempersiapkan script
agar narasi tersampaikan sesuai dan pas.

Bapak-ibu guru bisa membuat konten interaktif tanya jawab hanya dengan
personal. Konten seperti ini menstimulan untuk siswa bisa berfikir lebih kritis
dengan menggunakan pola pertanyaan.

Konten model seperti ini cocok dengan tampilan potrait dan diunggah di
media sosial seperti Short Youtube, Reels Instagram, dan Tik tok.

Gunakan template Tik Tok pada template di Canva.

Video Story telling

Video Konten Talkshow

Contoh Video Konten Talkshow
Klik tombolatau gambar untuk memutar

2.

3.

https://youtube.com/shorts/5tLyUhdej4M?feature=share
https://youtube.com/shorts/5tLyUhdej4M?feature=share


Video animasi merupakan gambar yang bergerak dari berbagai macam
kumpulan objek (gambar manusia, hewan, gedung, dan tulisan) dan disusun
agar dapat bergerak sesuai alur semestinya, dalam hitungan waktu. Ini sangat
cocok digunakan untuk memvisualkan materi yang terlihat abstrak menjadi
lebih realistik.

Anda bisa menggunakan beragam template yang tersedia di Canva. Kemudian
masukan elemen-element grafis.

Video Animasi4.

Klik untuk lebih lengkap:

Kata kunci elemen Canva yang wajib diketahui
para tenaga pengajar. 

Contoh Video Konten Talkshow
Klik tombolatau gambar untuk memutar

https://pijarsekolah.id/kata-kunci-elemen-grafis-di-canva/
https://pijarsekolah.id/kata-kunci-elemen-grafis-di-canva/
https://pijarsekolah.id/kata-kunci-elemen-grafis-di-canva/
https://www.youtube.com/watch?v=bzxLkPEDhMM&ab_channel=PijarSekolah
https://www.youtube.com/watch?v=bzxLkPEDhMM&ab_channel=PijarSekolah
https://www.youtube.com/watch?v=bzxLkPEDhMM&ab_channel=PijarSekolah


Cara Mudah Media Pembelajaran
Interaktif Dengan Canva

Beberapa manfaat kelas yang interaktif yaitu dapat memandu siswa untuk belajar
lebih baik, meningkatkan efisiensi belajar, menumbuhkan motivasi siswa, belajar
lebih seru dan aktif, serta memudahkan siswa dalam memahami konsep dan
konsisten dalam belajar.

Berikut beberapa fitur Canva dalam proses pembelajaran interaktif:

Pilih salah satu template yang di sediakan Canva untuk melakukan proses
pembelajaran interaktif. Semua siswa bapak-ibu guru bisa masuk ke dalam
ruang kerja yang bapak-ibu bagikan pada lembar kerja papan tulis ini.

Bapak-ibu guru juga bisa memaksimalkan untuk penggunaan papan tulis.
Papan tulis yang bisa lebih interaktif karna bisa melampirkan gambar, foto,
gambar bergerak (gif), video, dan masih banyak lagi.

Papan Tulis

Komik

1.

2.



Terdapat banyak varian lembar kerja siswa pada Canva. Bapak-ibu guru
tentunya bisa memodifikasi ini untuk proses belajar-mengajar lebih variatif
dengan Canva.

Penugasan bisa di download dalam bentuk file pdf dan di unggah pada
platform Pijar Sekolah (not yet). Atau bisa juga dengan langsung mengirim link
editing ke fitur Tugas yang ada di Pijar Sekolah.

Lembar kerja siswa3.

Klik untuk lebih lengkap:

Bingung Memilih Font yang Tepat? Berikut 5 Tipsnya!

https://pijarsekolah.id/bingung-memilih-font-yang-tepat-berikut-5-tipsnya/
https://pijarsekolah.id/bingung-memilih-font-yang-tepat-berikut-5-tipsnya/


DAFTAR SEKARANG

14 September 2022

15.00 - selesai

https://pijarsekolah.id/webinar-registrasi/
https://pijarsekolah.id/webinar-registrasi/

