
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nilai-nilai Pancasila dalam 
Pembelajaran Merdeka Belajar

Anindito Aditomo, Ph.D
Kepala Balitbang dan Perbukuan

Mei 2021



Pembelajaran 
murid

Pembelajaran 
dan kompetensi 

guru

Kepemimpinan 
pendidikan

Evaluasi dan 
perbaikan 

sistem 

Teknologi, infrastruktur, pendanaan Regulasi Komunikasi Publik

Kemitraan 
dengan Pemda, 
ormas, PT, dan 

DUDI

Merdeka Belajar pada 
jenjang PAUD dan Dikdasmen

Karakter dan kompetensi murid



Pembelajaran 
murid

● Asesmen 
Nasional

● Pembaruan 
pembelajaran 

● Diversifikasi 
bahan belajar 
(buku, modul ajar, 
asesmen kelas)

Pembelajaran dan 
kompetensi guru

● Penyederhanaan 
RPP.

● Guru Belajar dan 
Berbagi

● Balai Guru 
Penggerak

● Reformasi PPG
● Asesmen dan 

seleksi guru

Kepemimpinan 
pendidikan

● Guru Penggerak
● Asesmen dan 

seleksi kepala 
sekolah dan 
pengawas 

Evaluasi dan 
perbaikan sistem 

● Rapor dan Profil 
Pendidikan

● Penguatan 
akreditasi

Teknologi, infrastruktur, pendanaan Regulasi Komunikasi Publik

Kemitraan dengan 
Pemda, ormas, PT, 
dan DUDI

● Program 
Organisasi 
Penggerak

● Pendampingan 
pemda oleh UPT

● Kampus 
Mengajar

Merdeka Belajar pada 
jenjang PAUD dan Dikdasmen

Perumusan Profil Pelajar Pancasila
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Pembaruan pembelajaran 
diawali dengan perumusan 
profil pelajar sebagai acuan 
utama penyusunan capaian 
pembelajaran, konten/materi, 
metode pembelajaran, dan 
asesmen. 

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

Beriman, bertakwa 
kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, 
berakhlak mulia 

Berkebinekaan 
global

Bergotong 
royong

Kreatif

Bernalar kritis

Mandiri

Pelajar 
Indonesia
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Pancasila
Pembukaan  UUD 1945
UUD 1945 Pasal 31
Tujuan Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
Visi Pendidikan Indonesia
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara
Penguatan Pendidikan Karakter
Intisari nilai-nilai Pancasila

Sustainable Development Goals
UNESCO 21st Century Skills
PISA Global Competence 
Schools of The Future (World Economic Forum)
International Baccalaureate Learner Profile 
OECD Future of Education and Skills 2030
Kurikulum negara-negara maju
Praktik baik dan pandangan pakar dan praktisi 
pendidikan

Profil Pelajar Pancasila 
dikembangkan berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional, pemikiran 
bapak pendidikan, dan 

rujukan-rujukan kontemporer untuk 
mengantisipasi berbagai tantangan 

masa kini dan masa depan.

BAHAN DISKUSI INTERNAL UNTUK 
MENDAPATKAN MASUKAN



“Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan 
manusia atas hidupnya sejak lahir, sedang 
merdekanya hidup batin itu terdapat dari 
pendidikan. Manusia merdeka yaitu manusia yang 
hidupnya lahir batin … tidak tergantung kepada 
orang lain, akan tetapi bersandar akan 
kekuatannya sendiri.” (Ki Hajar Dewantara)
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Budaya Sekolah

Iklim sekolah, kebijakan, 
pola interaksi dan 
komunikasi, serta norma 
yang berlaku di sekolah.

Intrakurikuler
Mata pelajaran PPKn.

Mata pelajaran lain 
secara implisit.

Kokurikuler
Pembelajaran berbasis 
projek yang kontekstual 
dan interaksi dengan 
lingkungan sekitar.

Ekstrakurikuler
Kegiatan untuk 
mengembangkan minat 
dan bakat.

Profil 
Pelajar 

Pancasila

Profil Pelajar Pancasila dicapai 
melalui proses pembelajaran 
yang terpadu dan menyeluruh
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Elemen Capaian pada awal sekolah dasar Capaian pada akhir sekolah menengah

Pancasila Peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila 
dan Lambang Negara Garuda Pancasila, serta 
menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila 
dengan sila-sila dalam Pancasila. Peserta didik juga dapat 
mengidentifikasi tugas dan peran dirinya dalam kegiatan 
bersama. … Selain itu menerapkan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan 
perkembangan dan konteks peserta didik. 

Peserta didik dapat menganalisis perdebatan para pendiri 
bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila; menganalisis 
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara; mempresentasikan peluang dan tantangan 
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. … 

UUD 1945 Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di 
rumah dan di sekolah serta melaksanakannya dengan 
bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik juga dapat 
menyampaikan pendapatnya di kelas sesuai dengan 
tingkat berpikir dan konteksnya. ...

Peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus 
pelanggaran terhadap norma dan aturan dengan 
berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusi, dan 
mencari solusi dan inovasi untuk memecahkan kasus 
tersebut. Peserta didik mengevaluasi pelaksanaan 
kesepakatan bersama di sekolah; serta 
menghubungkannya dengan konstitusi dan norma sebagai 
kesepakatan bersama, sehingga muncul kesadaran untuk 
mematuhi konstitusi dan norma.

Capaian pembelajaran PPKn dirumuskan berdasarkan empat elemen utama, yaitu Pancasila, UUD 
‘45, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1)
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Capaian pembelajaran PPKn dirumuskan berdasarkan empat elemen utama, yaitu Pancasila, UUD 
‘45, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)

Elemen Capaian pada awal sekolah dasar Capaian pada akhir sekolah menengah

Bhineka 
Tunggal Ika

Peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya 
sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Ia 
dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang 
dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Selain itu 
dapat  membedakan identitas dirinya dengan 
teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah.

Peserta didik dapat menganalisis pengaruh keanggotaan 
kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap 
pembentukan identitas; menghargai keragaman budaya 
yang ada; dan mengevaluasi kondisi dan keadaan yang 
ada di lingkungan dan di masyarakat untuk menghasilkan 
kondisi dan keadaan yang lebih baik. Peserta didik dapat 
memahami pentingnya serta menunjukkan sikap saling 
menghormati dalam mempromosikan pertukaran budaya 
dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung ...

NKRI Peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri 
fisik lingkungan rumah dan sekolah, sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari wilayah NKRI. Ia dapat menyebutkan 
contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan 
sekitar, serta mempraktikannya di rumah dan  di sekolah.

Peserta didik dapat mengkaji secara kritis kasus wilayah 
yang sering diperebutkan; kreatif dan inovatif terlibat 
mempromosikan perlunya menjaga keutuhan wilayah 
Indonesia sebagai satu kesatuan. Peserta didik dapat … 
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia 
sebagai negara kesatuan, serta menganalisis peran 
Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan 
antarbangsa dan negara di dunia
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Kokurikuler: Pembelajaran Berbasis Projek untuk menguatkan pencapaian 
Profil Pelajar Pancasila

Pembelajaran lintas mata pelajaran

Projek mengintegrasikan kompetensi inti yang dipelajari dari setiap mata pelajaran.

Tujuan pembelajaran yang utama adalah pencapaian Profil Pelajar Pancasila 
(sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik).

Pembelajaran kontekstual dan autentik

Pembelajaran yang lebih fleksibel dan lebih informal. 

Projek dirancang berbasis lokal, berdasarkan kondisi dan sumberdaya sekolah dan 
lingkungan sekitar, isu-isu yang sedang berkembang, dan sesuai dengan minat 
peserta didik.

Waktu untuk mencapai kompetensi PPKn menjadi bertambah 
dengan adanya pembelajaran berbasis projek Contoh panduan projek dengan tema Bhinneka Tunggal Ika



Contoh pembelajaran berbasis projek untuk penguatan karakter

Perayaan Hari Bumi

Berkaitan dengan tema Perubahan Iklim Global

Satu minggu sebelum Hari Bumi, anak-anak menanam pohon. Mereka belajar 
tentang proses pertumbuhan tanaman serta membiasakan diri merawat 
tanaman. Dari hari ke hari mereka memantau pertumbuhan pohonnya dan 
memahami bahwa proses pertumbuhan membutuhkan waktu dan perawatan.

Saat Hari Bumi, guru membacakan buku “Rumah Untuk Ge”, tentang penebangan 
hutan yang berdampak pada habitat gajah Sumatera. Anak-anak berdiskusi 
tentang pentingnya hutan untuk makhluk hidup. Dan bagaimana pohon yang 
mereka tanam, apabila ditebang, perlu waktu untuk dapat bertumbuh besar. 

Anak-anak mengenal peralatan yang mereka gunakan sehari-hari yang 
merupakan hasil hutan. Mereka belajar untuk menggunakannya secara hemat 
agar pohon-pohon di hutan tidak perlu sering ditebang. Guru menempatkan 
peralatan tersebut di salah satu sudut kelas sebagai pengingat bersama 
pentingnya merawat hutan.

Contoh lain yang dapat dikembangkan 
sebagai kegiatan projek:

● Pameran hasil kreasi seni dengan tema Hari 
Merdeka sebagai perayaan Hari 
Kemerdekaan RI.
 

● Anak-anak, dibantu guru dan orang tua, 
membuat review buku bacaan yang 
ditampilkan secara kreatif dalam pameran 
Hari Buku.

● PAUD di Yogyakarta menyambut perayaan 
Upacara Sekaten sebagai bentuk tradisi 
lokal menyambut Maulid Nabi. 
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