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Abstrak 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Kebijakan ini bertujuan mendorong mahasiswa 

untuk menguasai berbagai keilmuan yang sangat bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. 

Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yakni mahasiswa setelah lulus menyelesaikan 

studinya tidak menjadi barisan pengangguran intelektual. Program ini relevan dengan laju pesat 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 ini. Pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia seharusnya mengimplementasikan konsep merdeka belajar ini. Pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia dikatakan mengimplementasikan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka apabila dosen memiliki kebebasan berpikir di dalam menyiapkan materi, memilih 

metode, memanfaatkan media, menyiapkan buku sumber, dan memberikan penilaian. 

Keberhasilan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia sangat dipengaruhi oleh Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, 

Mahasiswa, dan Mitra  

Kata Kunci : Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bahasa dan sastra Indonesia 

 

1. Pendahuluan  

 Pendidikan yang bermutu dapat dicapai jika proses pembelajaran yang dilakukan guru 

atau dosen berkualitas. Guru memiliki peranan yang sangat urgen di dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkualitas sudah tentu memberi dampak kepada 

peserta didik. Peserta didik merasa sangat nyaman dan senang mengikuti pelajaran jika guru 

kreatif dan inovatif di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar 

mengajar.  
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 Pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu menyiapkan subjek didik menjadi manusia 

yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mulia dalam menghadapi 

perkembangan zaman yang sangat cepat berubah. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwandi 

(2020), pelaksanaan pendidikan dituntut mampu menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi 

manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam 

menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Proses pendidikan seharusnya memberi 

kesempatan yang besar kepada subjek didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan 

kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang bermutu masa depan bangsa Indonesia yang 

semakin gemilang dapat diwujudkan. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab yang sangat 

besar untuk mencapai cita-cita yang mulia itu. Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas 

mempersyaratkan tersedianya kurikulum yang baik. Kurikulum yang mampu mewadahi 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan, seni. Kurikulum dijadikan pedoman oleh dosen 

atau guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum memiliki manfaat yang sangat 

strategis untuk tercapainya pendidikan yang bermutu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Richard 

(2001) dan MC Neil (2006), kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan 

dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan itu pengembangan dan 

perubahan kurikulum di perguruan tinggi perlu dilakukan yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman.  

 Suwandi (2020) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus dilakukan sebagai 

respon atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (scientific vision), 

kebutuhan masyarakat (societal needs) serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs).  

 Kurikulum mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan 

dan keberhasilan pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dicapai jika kurikulum yang dibuat juga 

berkualitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard (2001:2) Curriculum development is more 

comprehensive than syllabus design. It includes the processes there are used to determine the 

needs of group of learners, to develop aim and objective for a program to  address those needs, 

to determine an appropriate syllabus, course structure, teaching methods, and materials, and to  

carry out an Evolution of the language program that result from the processes.  

 Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang bisa 

memberi kesempatan dan pengalaman kepada subjek didik mengembangkan semua potensi diri 

yang dimiliki  supaya dapat dicapai prestasi yang unggul. Proses pendidikan harus 
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memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, bakat, motivasi, dan semua karakteristik 

yang dimiliki subjek didik. Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan 

pembelajaran Era Industri 4.0 dan Society 5.0, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Suwandi, 2020:3).  

 Sejalan dengan kebutuhan Era Industri 4.0 dan Society 5.0, rancang bangun kurikulum 

dituntut mampu menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan 

literasi baru, yaitu: literasi data, listrasi teknologi, dan literasi manusia berkarakter mulia, 

berdasarkan keyakinan agama. UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan, yaitu: belajar 

untuk mencari tahu (learning to know), belajar untuk mengerjakan  (learning to do), belajar 

untuk menjadi pribadi (learning to be) dan belajar untuk hidup berdampingan dalam kedamaian 

(learning to live together). Era Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut kurikulum yang dihasilkan 

program Studi termasuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat 

menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21. Keterampilan yang perlu dimiliki 

,yaitu: learning skills, literacy skills, dan life skill.  

 Learning skills menitikberatkan pada pembentukan proses mental yang diperlukan untuk 

beradaptasi dalam lingkungan kerja modern. Keterampilan ini lebih dikenal dengan 9C, yaitu : 

critical thinking, berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah ; communication (berinteraksi 

dengan orang lain) ; creative thinking (berpikir di luar kebiasaan) ; collaboration (berkolaborasi 

untuk memperoleh hasil yang maksimal) ; computational (penyusunan model dan teknik untuk 

menyelesaikan numerik) ; competition logic (berpikir dan mengasah logika) ; culture 

understanding (pemahaman budaya) ; culture appreciation (apresiasi budaya) ; curiosity 

(memiliki rasa ingin tahu) ; care for self others and planets ( kepedulian pada diri sendiri, antar 

sesama manusia, dan alam semesta)   

 Literacy skills merujuk pada keterampilan literasi yang sering disebut keterampilan IMT, 

yang berhubungan dengan pengetahuan digital. Keterampilan ini terdiri atas : a) information 

literacy (memahami data, fakta, angka, dan statistik) , b) media literacy (mengetahui metode dan 

produk informasi), dan c) technology literacy (mengetahui kerja dalam jaringan).  

 Life skils menekankan pada keterampilan seseorang untuk bekerja secara professional. 

keterampilan ini sering disebut FLIPS, yaitu: a) flexibility (melaksanakan penyesuaian dari 

rencana sesuai dengan kebutuhan), b) leadership (memberi motivasi dalam mencapai tujuan), c) 

initiative (memiliki inisiatif, strategis, dan rencana sendiri), d) productivity (mempertahankan 
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efisiensi kerja dalam ketidakpastian), e) social skills (membuat jejaring dengan orang lain yang 

menguntungkan).  

 Dalam pengembangan kurikulum keterampilan abad ke-21 harus secara nyata diuraikan 

pada profil lulusan. Pembelajaran selanjutnya dirancang untuk dapat memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan (CPL). Rencana pembelajaran semester (RPS) bauran (blended learning) 

yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tuntutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0 serta mampu 

menghasilkan keterampilan 9C, IMT, dan FLIPS yang kesemuanya itu sangat relevan dengan 

kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (Suwandi, 2020:6-7).  

 

2. Urgensi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB - KM)  

 Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru yang 

dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan agar mahasiswa 

menguasai berbagai keilmuan yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Mahasiswa dituntut 

agar mengembangkan dengan maksimal talenta yang dimilikinya. Mahasiswa dituntut memiliki 

multitalenta sehingga setelah menyelesaikan studinya bukan lagi menjadi pengangguran 

intelektual.  

 Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir 

harus ada di tangan guru atau dosen. Tanpa terjadi perubahan dan tindakan pada guru atau dosen 

tidak mungkin terjadi pada diri peserta didik. Merdeka belajar mengimplikasikan kedudukan 

belajar, berpikir, berfilsafat, dan mencari pengetahuan. Belajar harus didudukkan dalam 

kerangka sosiokultural tempat siswa belajar berpikir kritis tentangnya, “Without philosophy, 

science looses its social direction. Without science, philosophy sees to be socially unrelevant 

(Arif Budi Wurianto dalam Husna, 2020).  

 Lebih lanjut dijelaskan, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah melatih 

pendidikan multikultural, karena melalui belajar literasi mandiri, dialog dan diskusi siswa akan 

berlatih menerima dan mendapatkan banyak sudut pandang yang berbeda. Kemerdekaan adalah 

sesuatu yang diperjuangkan. Dengan adanya merdeka belajar bagaimana para guru, peserta didik, 

serta orangtua dapat memperoleh suasana yang bahagia.  

 Sudaryanto, dkk. (2020) menyatakan bahwa merdeka belajar adalah kemerdekaan 

berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir harus ada pada dosen agar terjadi perubahan pada 

diri mahasiswa. Belajar harus didudukkan dalam kerangka sosiokultural tempat mahasiswa atau 
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peserta didik belajar dan berpikir kritis. Konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bertujuan 

supaya mahasiswa kelak sesudah lulus lebih siap menghadapi dunia kerja dan sesuai dengan 

kebutuhan zaman, untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills. 

Selain itu, para lulusan siap membangun bangsa dan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang 

unggul dan berkepribadian.  

 Riana dan Riani Sugiarti (2020) menyatakan bahwa merdeka belajar mengimplikasikan 

kedudukan belajar, berpikir,  berfilsafat, dan mencari pengetahuan. Belajar harus didudukkan 

dalam kerangka sosiokultural tempat peserta didik belajar dan berpikir kritis. Konsep 

pembelajaran yang diterapkan diharapkan memiliki substansi yang memerdekakan mahasiswa 

untuk belajar, karena didalamnya selain objek material dan formal maupun maya atau virtual 

terdapat juga subjek yang melingkupi kemampuan sensoris dan proses kreatif. Dalam berinovasi, 

Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesungguhnya menumbuhkan 

pesan dialogis yang tidak saja terbatas pada relasi dosen dan mahasiswa tetapi pula dalam 

lingkup yang lebih luas. Dialog menjadi  penghantar menuju more life (kehidupan yang lebih 

kaya) dalam mencapai tujuan belajar. Dalam Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 maupun 

yang dideskripsikan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) 

perguruan tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi program MB-KM. 

Program ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan merdeka dari 

birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan 

kebebasan untuk memilih bidang yang diminati. Kampus merdeka merupakan wujud 

pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terbangun kultur belajar 

yang kreatif, inovatif, dan tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di dalam 

Buku Panduan MB-KM dijelaskan ada 9 program MB-KM, yaitu : a) Pertukaran Mahasiswa, b) 

Praktek Kerja Profesi, c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, d) Penelitian/ Riset, e) 

proyek Kemanusiaan, f) Kegiatan Wirausaha, g) Studi Atau Proyek Independent, h) Proyek/ 

Membangun Desa, i) Pelatihan Bela Negara.  

 Pengembangan kurikulum perguruan tinggi dalam kebijakan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka bertujuan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan atau di luar program 

studi. Fasilitasi perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dilakukan dengan 

cara : a) Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di 

dalam program studi, b) 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar 
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program studi pada perguruan tinggi yang sama, c) Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 

SKS merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda 

dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.  

 Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 15 Ayat 3 dinyatakan proses 

pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) 

antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil proses 

pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer SKS/rekognisi capaian pembelajaran. 

Redistribusi sebaran mata kuliah dalam semester dan pengembangan instrumen rekognisi 

capaian pembelajaran mahasiswa mutlak dilakukan. Rekonstruksi dengan tujuan membuat 

fleksibilitas kurikulum perguruan tinggi dalam menunjang proses pembelajaran di luar program 

studi menjadi syarat wajib implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.  

 Suwandi (2020:8) menyatakan bahwa rekonstruksi kurikulum dalam menyikapi Era RI 

4.0 dan Society 5.0 dilaksanakan mulai pada tahap 1 pengembangan kurikulum perguruan tinggi 

dengan mengidentifikasi kesesuaian profil lulusan dengan kebutuhan kerja abad ke-21. Tuntutan 

kemampuan kerja abad ke-21 bisa jadi berupa profil lulusan program studi yang belum ada 

sebelumnya (baru) atau yang sudah ada sebelumnya, tetapi ditambahkan kemampuan literasi 

baru (Revolusi Industri 4.0) dan komunikasi (Society 5.0) dalam deskripsi profil lulusan. 

Program studi dapat membentuk mata kuliah baru untuk mewujudkan profil lulusan sesuai 

dengan yang diharapkan. Bisa juga dengan cara memberikan pengalaman belajar dalam bentuk 

metode dan atau strategi pembelajaran serta metode penugasan dengan interaksi digital 

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Pembelajaran bauran merupakan salah satu cara 

untuk menumbuhkan kemampuan kerja abad ke-21 ini. Rekonstruksi kurikulum dalam kebijakan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka lebih banyak dilaksanakan pada tahap 3 pengembangan 

kurikulum perguruan tinggi. Redistribusi mata kuliah harus dapat menjamin hak mahasiswa 

belajar 3 semester di luar program studi dapat terpenuhi. Sekurang-kurangnya mata kuliah wajib 

sejumlah 84 SKS sedapat mungkin dapat diselesaikan mahasiswa dalam 5 semester, selebihnya 

60 SKS mata kuliah dapat  direkognisi sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam kebijakan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (Suwandi, 2020:9)  

 

3. Urgensi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia  
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 Herwina Bahar dalam Husna (2020) menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam 

proses pendidikan : siswa, guru, maupun orang tua harus menyadari dan memahami bahwa 

pendidikan pada akhirnya berujung pada kemampuan dan keterpahaman siswa sebagai individu, 

bukan karena pengaruh kekuasaan belajar yang dipegang guru di sekolah atau orang tua di 

rumah. Hal ini sebagai basis literasi pendidikan untuk menimbulkan kesadaran belajar yang 

mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Literasi pendidikan sangat menginginkan adanya 

orientasi kebijakan pendidikan di Indonesia yang tidak lagi bertumpu pada penyeragaman 

administrasi, seperti kurikulum, aturan - aturan guru, dan kewajiban- kewajiban siswa. Literasi 

pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni memotivasi peserta didik agar memiliki 

kesadaran belajar secara mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Tampaknya tujuan yang 

sangat baik itu sulit bisa dilakukan oleh seluruh peserta didik.  

 Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia konsep merdeka belajar bisa berhasil 

apabila tersedianya sistem bahasa dan sastra yang bisa menjadi instrumen sekaligus 

pengintegrasi kebebasan, keberanian, kemandirian, ketangguhan berpikir, berimajinasi, dan 

berekspresi tentang bahasa dan sastra Indonesia (Herwina Bahar dalam Husna, 2020).  

Riana dan Rini Sugiarti (2020) mengemukakan bahwa penerapan pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, yaitu: a) penerapan humanisme dalam 

pembelajaran, b) kreativitas pembelajaran, c) pendekatan komunitas dalam komunikasi 

pembelajaran, d) multimodal dalam pembelajaran, e) kunci sukses pembelajaran di rumah. 

Dalam Kompasiana (2015)  dinyatakan bahwa perkembangan yang positif merupakan 

pendekatan humanisme dalam pendidikan. Potensi manusia untuk mencari dan menemukan 

kemampuan yang dimiliki dan mengembangkan kemampuannya merupakan fokus pendekatan 

humanisme. Kemampuan dan keterampilan interpersonal sosial untuk mengembangkan diri 

secara positif di masyarakat sangat dipentingkan dalam pendidikan demi tercapainya 

keberhasilan akademik. Dalam teori belajar humanisme, salah satu hal yang sangat penting yakni 

dalam kegiatan belajar, peserta didik harus mampu mengarahkan dirinya sendiri sehingga 

mengetahui apa yang dipelajarinya. Peserta didik juga dapat mengetahui apa yang harus 

dipelajari dan bagaimana cara belajarnya. Peserta didik diharapkan memperoleh manfaat dari 

hasil belajarnya.  

 Pengaplikasian teori belajar humanisme adalah berusaha memahami perilaku belajar dari 

sudut pandang pelakunya bukan dari pengamatnya. Sisi perkembangan kepribadian manusia 
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yang menjadi fokus aliran ini, yakni bagaimana manusia mampu mengaktualisasikan dirinya 

untuk melakukan hal-hal yang positif kemampuan untuk bertindak dengan hal-hal yang positif 

inilah disebut potensi manusia. Pembangunan kemampuan positif ini yang menjadi fokus 

pembelajaran oleh para pendidik yang beraliran humanisme (Amir, 2015).  

Dalam pembelajaran yang humanis, peserta didik atau mahasiswa dalam aktivitas belajarnya 

diposisikan sebagai sentral yang menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya, 

sedangkan peran dosen atau guru adalah fasilitator. Dengan demikian, peserta didik atau 

mahasiswa diharapkan mampu menemukan potensinya dan mengembangkan secara maksimal 

dan peserta didik bebas berekspresi dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadulloh 

(2008) dengan model pembelajaran humanism, peserta didik tidak hanya sekadar menerima 

informasi yang disampaikan oleh dosen atau guru, tetapi juga lebih aktif. Sementara itu, peran 

pendidik atau dosen adalah sebagai fasilitator dan motivator dengan memfasilitasi pengalaman 

belajar dengan menerapkan strategi yang sistematis.  

 Dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diperlukan kreativitas dosen atau 

guru dan peserta didik atau mahasiswa supaya dapat memecahkan masalah yang dihadapi waktu 

belajar. Ini berarti proses pembelajaran dapat tercipta secara aktif, apabila dosen atau guru dan 

mahasiswa atau subjek didik memiliki kreativitas dalam proses pembelajaran. Kreativitas 

menunjukkan kemampuan berpikir subjek didik untuk menciptakan kreasinya dengan 

menghasilkan karya atau solusi yang unik atau baru. Kreativitas adalah kecendrungan seseorang 

untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi diri, mengembangkan diri, mengekspresikan 

dan mengaktifkan semua kemampuan. Sidjabat (2009) mengemukakan bahwa dosen atau guru 

harus kreatif dan inovatif dalam memilih metode mengajar yang akan dikembangkan. Penulis 

berpendapat dosen atau guru yang kreatif dan inovatif adalah dosen yang selalu mencari dan 

menemukan sesuatu yang baru baik pada materi, media, metode, pendekatan, sumber, dan 

evaluasi.  

 Ayu (2019) menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi 

dengan menggunakan media bahasa. Peranan bahasa sebagai alat komunikasi sangat penting 

untuk mewujudkan komunikasi yang baik. Dosen seharusnya memiliki pengetahuan dan 

keterampilan berkomunikasi yang baik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Komunikasi 

dialogis merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling umum terjadi dalam berinteraksi 

sehari-hari dan biasanya juga dikaitkan dengan model komunikasi interpersonal. Para pelaku 
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komunikasi dialogis biasanya akan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai pembicara dan 

pendengar secara bergantian. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia komunikasi 

dialogis ini bisa terjadi jika guru atau dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau 

subjek didik untuk bertanya dan berkomentar terkait dengan materi yang dijelaskan. Dosen atau 

guru seharusnya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran.  

 Penelitian yang dilakukan Sankey dkk. (2010) menunjukkan bahwa perubahan positif 

dalam pembelajaran terjadi melalui penggunaan pembelajaran multimodal visual dan verbal. 

Subjek didik bekerja lebih baik saat kegiatan belajar berlangsung dengan gaya dan kesukaan atau 

pilihan belajar mereka dalam pendekatan multimodal menekankan pada diferensiasi pengalaman 

belajar. Dalam proses pembelajaran, dosen perlu menghindari pengajaran tata bahasa statis, 

karena membatasi kekuatan transformasi dan kontekstualisasi antara subjek didik.  

Susanto dalam Harususilo (2020) mengemukakan bahwa ada 4 kunci sukses pembelajaran 

daring, yaitu : a) Pendidik mampu memanfaatkan media teknologi, baik untuk pembelajaran, 

tugas-tugas maupun kuis dengan fasilitas Google classroom, Zoom Meeting, Webex, dll ; b) 

Dosen menyajikan pembelajaran terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu yakni 

mempersiapkan quality lesson plan dan mengatur langkah-langkah pembelajaran secara rinci; c) 

Dosen mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi subjek didik yang serba berjauhan. ini 

hanya bisa dilakukan oleh dosen atau guru yang memiliki visi yang jelas dalam proses 

pembelajaran ; d) Menyampaikan pesan untuk menjadi anak tangguh mengingat dalam kondisi 

masyarakat yang sedang diuji secara fisik dan psikis akibat penyebaran Covid-19.  

 Wurianto (2020) mengemukakan bahwa ada lima upaya yang bisa dilaksanakan oleh 

dosen atau guru dalam menerapkan merdeka belajar bahasa dan sastra Indonesia, yaitu : a) guru 

menciptakan daya magnetisme dalam mengajar. Guru atau dosen harus mampu sebagai daya 

magnet bagi subjek didik dalam proses pembelajaran. Dosen atau guru mewujudkan interaksi 

demokratis di dalam kelas. Bahasa dipakai baik dalam tataran pengetahuan, sikap, dan etika 

mampu tercipta bahasa yang estetik dalam proses pembelajaran; b) Menguatkan nilai filsafati 

.bahasa dan sastra dalam sistem pengetahuan kritis .Dalam filsafat selalu ada dualisme antara 

subjek dan objek. Dalam bidang bahasa dan sastra (Drama) terdapat kemampuan sensoris yang 

harus ditanamkan kepada subjek didik. Katagori subjek dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia terdapat kemampuan sensoris visual, seperti pada pelajaran drama. Ada unsur ide dan 
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makna yang dilatihkan dan dipahami sebagai pengetahuan. Dalam proses kreatif terdapat unsur 

mimesis seperti pada sastra, ada unsur ekspresi, simulasi, dan apresiasi. Katagori objek 

merupakan filsafat yang meliputi material dan formal. Secara material objek kajian bahasa dan 

sastra itu meliputi fungsi media komunikasi dan topik - topik atau tema bahasan. Secara formal 

dikaitkan dengan konteks ruang, waktu, dan struktur bahasa; c) Memerdekakan dalam proses 

kreatif, belajar yang kritis. Hal ini merupakan upaya menciptakan sebuah blue print atau desain 

pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada subjek didik, selain menekankan pada 

pemerolehan pengetahuan, keterampilan, berpikir kritis, dan penguatan karakter. Kelas merdeka 

merupakan kelas riang gembira yang menajamkan intuisi untuk belajar. Selain diarahkan 

memperoleh pengetahuan dan sikap kritis, juga penguatan indikator aktivitas belajar, interaksi 

sosial, belajar lingkungan, dan bekerja secara merdeka dalam proses, yaitu : say, do, think, feel. 

Bagaimana kemampuan siswa menyampaikan pendapat (say), merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar (do), hal-hal yang diperoleh sesuai proses belajar dalam bentuk berpikir kritis 

(think), dan emosional yang dikelola selama proses belajar  (feel); d) Memerdekakan dalam 

asesmen pembelajaran. Pelaksanaan penilaian adalah salah satu bagian yang sangat penting 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Memerdekakan penilaian dari rasa tekanan dan frustasi yang 

dialami subjek didik. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengetahui dengan baik hal 

yang diujikan dan bagaimana mengukur proses - proses belajar sebagai penilaian autentik untuk 

menilai aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Hal ini tampak dalam penyelenggaraan UN 

tahun 2021 yang nanti diubah menjadi  Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei 

Karakter yang terdiri atas kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa dan sastra (literasi), 

kemampuan bernalar menggunakan matematika  (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter; 

e) Memerdekakan untuk belajar berbasis sosial budaya secara integral dan demokratis. Teknik 

dan strategi belajar merdeka memungkinkan dosen atau guru melakukan inovasi dan terobosan 

belajar langsung kepada masyarakat. Dosen atau guru menginisiasi materi bahasa dan sastra 

Indonesia yang berbasis sosial budaya. Bahasa dan sastra Indonesia merupakan wujud piranti 

komunikasi dengan masyarakat Indonesia berikut latar sejarah dan kebudayaan. Belajar dari 

alam, belajar dari masyarakat dengan merdeka melibatkan dimensi kearifan lokal sebagai unsur 

living culture. Haryanto (2020) mengemukakan bahwa bahasa dan sastra merupakan jagat simbol 

terpenting yang kita miliki. Dari konsep ini kita bisa mengetahui tentang kemerdekaan berpikir, 

berimajinasi, berkreasi, dan berekspresi. Pada era merdeka belajar, pembelajaran sastra 
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diharapkan mampu menemukan porsi dan tujuan yang semestinya. Karena itu, sangat 

memungkinkan guru berimprovisasi dan melakukan pembaharuan cara mengajar. Guru perlu 

merancang dan mendaur ulang model, pendekatan, metode, alat dan sumber yang sesuai dengan 

dimensi kekinian. Komunikasi multi arah, yaitu guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan 

siswa dengan siswa harus dirancang dengan merdeka. Lebih lanjut dijelaskan, pembelajaran 

puisi yang inovatif dan kreatif dapat dilakukan dengan cara menulis puisi, membaca puisi, atau 

musikalisasi puisi. Dengan strategi seperti itu pembelajaran puisi yang apresiatif dapat 

ditingkatkan. Prosa apapun bentuknya baik cerpen, novel, dan roman bahkan dongeng memiliki 

daya kontemplasi yang tidak bisa diremehkan. Cara pengajaran prosa yang kreatif, inovatif, dan 

aktif tentu dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik pengajaran, terutama teknik yang 

berdimensi permainan dan kerja tim.  

 

4. Penutup  

 Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kebijakan baru yang memiliki tujuan mulia yakni agar 

mahasiswa memiliki atau menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk 

memasuki dunia kerja. Jika program ini diimplementasikan dengan baik maka lulusan perguruan 

tinggi tidak lagi menjadi pengangguran intelektual. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kuliah di luar program 

studi selama 3 semester. 1 semester atau setara 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program 

studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS 

merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda dan 

atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program merdeka belajar dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia dapat diimplementasikan oleh dosen atau guru yakni dosen memiliki 

kebebasan berpikir di dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia. Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dosen atau guru bisa 

mengembangkan materi bahasa dan sastra Indonesia dengan melakukan lima hal, yaitu : guru 

menciptakan daya magnetisme dalam mengajar, menguatkan nilai filsafati bahasa dan sastra 

dalam sistem pengetahuan kritis, memerdekakan dalam proses kreatif, belajar yang kritis, 

memerdekakan dalam asesmen pembelajaran, dan memerdekakan belajar berbasis sosial budaya 
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secara integral dan demokratis. Jadi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amir, M. 2015. Teori Belajar Humanisme. 

(https://www.kompasiana.com/amirazhar/5528f7cbf17e6188258b4581/aplikasi-teori-

humanisme-dalam-kegiatan-pembelajaran). diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 10.10. 

Ayu, Sintya. 2019. 2 Pendekatan Konvergensi Dalam Komunikasi Dialogis. 

(https://pakarkomunikasi.com/pendekatan-konvergensi-dalam-komunikasi-dialogis). 

diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 15.00. 

Harususilo, Yohanes Enggar in Ascilite 2010. 2020. 4 Kunci Pembelajaran di Rumah Bermakna 

dan Menyenangkan dari Sekolah Kharisma Bangsa. 

(https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/14/182638771/4-kunci-pembelajaran-di-

rumah-bermakna-dan-menyenangkan-dari-sekolah?page=all). diakses pada 22 Oktober 

2021 pukul 12.00.   

Haryanto, M. 2020. Menelaah Pembelajaran Sastra yang (Kembali) Belajar Merdeka di Era 

Merdeka Belajar. Konferensi Ilmiah Pendidikan  Universitas Pekalongan. 

Husna, Kholifatul. 2020. Perlunya Bahasa dan Sastra dalam Konsep Merdeka Belajar. 

(https://kalimahsawa.id/perlunya-bahasa-dan-sastra-dalam-konsep-merdeka-belajar/). 

diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 20.00.   

Kompasiana. 2015.Teori Belajar Humanisme. 

www.kompasiana.com/izadatulm/5f9fdf18725d245d037a72b3/teori-belajar-humanistik. 

diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 10.00.   

MC. Neil. 2006. Contempary Curriculum in Thought and Action, Sixth Edition Hoboken: John 

Wiley and Sons, inc.  

Riana, Rati dan Rini Sugiarti. 2020. Penerapan Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Konsep 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Sebuah Gagasan). 

(https://repository.usm.ac.id/files/proceding/A021/A021-20201225065132.pdf). diakses 

pada 15 Oktober 2021 pukul 19.00.   

Sadulloh, Uyoh. 2008. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung Alfabeta. 

Sankey, M. Birch, D dan Gardiner, M. 2010. Engaging Students Through Multimodal Learning 

Environment: The Journey Continous in Ascilite.  

Sidjabat, Binsen Samuel. 2009. Teori Belajar Aktif dalam Pembelajaran PAK 

(www.tiranusnet.com/ teori-belajar-aktif-dalam-pembelajaran-pak). diakses pada 1 

Oktober 2021 pukul 14.00.   

https://pakarkomunikasi.com/pendekatan-konvergensi-dalam-komunikasi-dialogis
https://kalimahsawa.id/perlunya-bahasa-dan-sastra-dalam-konsep-merdeka-belajar/
http://www.kompasiana.com/izadatulm/5f9fdf18725d245d037a72b3/teori-belajar-humanistik


13 
 

Sudaryanto, Wahyu Widayati dan Riza Amalia. 2020. Konsep Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. Dalam Jurnal 

Bahasa Universitas Negeri Medan Vol 9, No 2 (2020). 

Suwandi, Sarwiji. 2020. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan 

Sastra) Indonesia yang Responsif Terhadap Kebijakan Kampus Merdeka dan Kebutuhan 

Pembelajaran Abad ke-21. Dalam Prosiding Seminar Daring Nasional Pengembangan 

Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 

2020.  

Wurianto, Arif Budi. 2020. Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Sebagai Manifestasi dan Reaktualisasi Liberal Arts (Sebuah Gagasan). Dalam Prosiding 

SAMASTA. Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia, Juni 2020. 

 


