
Personalisasi 
Pembelajaran 
Di Kelas untuk Siswa 
Merdeka Belajar

KOCO SCHOOLS INDONESIA/SINGAPORE

Event Title: 
Kelas Eskalasi KOCO #5

Date: 25 Februari 2022



Profil

diah.rahmawati@erudioindonesia.sch.id

DIAH RAHMAWATI

● Kepala Sekolah SMP Erudio Indonesia
● Instruktur Calon Pengajar Praktik, Direktorat GTK 

Kemendikbud
● Supervisor Daerah Program Presisi, Direktorat 

Kebudayaan Kemdikbud 



Pembelajaran 
Diferensiasi

Pembelajaran yang memberi 
keleluasaan pada siswa untuk 
meningkatkan potensi dirinya sesuai 
dengan kesiapan belajar, minat, dan 
profil belajar siswa tersebut. 

Pembelajaran berdiferensiasi tidak 
hanya berfokus pada produk 
pembelajaran, tapi juga fokus pada 
proses dan konten/materi..



Melakukan pemetaan kebutuhan belajar 
berdasarkan tiga aspek, yaitu: kesiapan belajar, 

minat belajar, dan profil belajar murid (bisa 
dilakukan melalui wawancara, observasi, atau 

survey menggunakan angket, dll)
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Pembelajaran 
Personalisasi

Metode pembelajaran yang 
memberikan keleluasaan kepada 
pelajar dengan metode pendekatan 
pembelajaran yang dioptimalkan 
sesuai kebutuhan setiap pelajar. 

Kegiatan pembelajaran ini akan lebih 
bermakna untuk pelajar dan menjadi 
hal yang sangat relevan bagi pelajar 
untuk mengembangkan 
pemahamannya terhadap suatu 
materi dan kemampuan belajar.



Pendekatan  yang  dapat  dilakukan dalam 
personalisasi  pembelajaran, yaitu dari  segi  proses

identifikasi karakteristik pembelajar.   Faktor   yang   
berbeda   seperti   gaya belajar  ,  motivasi, 

Kemampuan pengetahuan , dan faktor lainnya



APA YANG KAMI PERJUANGKAN: 
EVOLUSI MENUJU SEKOLAH MASA DEPAN

FUTURE EDUCATION

MODERN SCHOOL

INDUSTRIAL SCHOOL

LEARNING PROCESS

personalized
project based

more choices
compulsory and elective curriculum, 
project based

instructed, no choice

compulsory generalized curriculum

LEARNING GOALS

open ended

portfolios, internships and personal quests

industry standard
standardized test, portfolios

industry requirements

standardized test



Apa yang kami 
percaya

Setiap orang harus memiliki kemerdekaan dan hak untuk 
menjadi diri sendiri,
dan merdeka untuk bisa belajar sesuai caranya sendiri,
serta memiliki kemerdekaan untuk menentukan tujuan 
belajarnya dan perannya di lingkungan yang dia pilih sendiri

Prasyarat untuk belajar dengan bahagia adalah



SISTEM SEKOLAH YANG ADA 
BERUSAHA MEMBUAT SETIAP 
ORANG SERAGAM DAN PUNYA 
KEAHLIAN YANG SAMA



di mana kita bisa menentukan ukuran kesuksesan kita sendiri



semua setara, tidak ada peraturan 
sepihak, tidak ada kurikulum, kelas 
yang seragam, setiap anak punya 
hak menentukan tujuan belajarnya 
sendiri

everyone are treated as individualized
mutants, freaks, nerds, and weirdos

access to real expertsproject based, self assessments group learning learn anywhere

ERUDIO INDONESIA



MERDEKA BELAJAR DI 
ERUDIO INDONESIA

[Image Here]

MASING MASING ANAK MERDEKA MENENTUKAN

● Tujuan belajarnya

● Kurikulum/konten pembelajaran yang sesuai 
dengan tujuan belajarnya

● Lini masa/milestone pembelajaran termasuk cara 
dan waktu belajar yang sesuai dengan tingkat 
kenyamanan anak

● Proses penilaian/evaluasi hasil pembelajarannya 
dengan mekanisme self asessment (diri sendiri). 
selain itu penilaian/evaluasi juga dilakukan 
bersama dengan rekan satu sekolah, para 
mentor/spesialis, serta audiens/publik dari karya 
anak.



MERDEKA BELAJAR DI 
ERUDIO INDONESIA

[Image Here]ANAK BERSAMA ORANG DEWASA MERDEKA MENENTUKAN

● peraturan sekolah dan penyelesaian masalah 
terkait praktik pembelajaran serta semua aspek 
interaksi baik antar anak dan maupun orang 
dewasa secara demokratis



MERDEKA BELAJAR DI 
ERUDIO INDONESIA

[Image Here]

ORANG DEWASA MEMBANTU ANAK UNTUK MEMFASILITASI

● Proses identifikasi tujuan belajar anak
● Proses identifikasi potensi isu yang relevan 

dengan tujuan belajar anak
● Kebutuhan sumber belajar anak
● Kebutuhan mentor dan spesialis
● Akses terhadap industri dan profesi
● Penilaian / asesmen objektif yang diperlukan oleh 

anak sebagai pembanding
● Sertifikasi yang diperlukan untuk pembelajaran 

formal selanjutnya



peran orang dewasa adalah menjaga 
kemerdekaan anak untuk menentukan tujuan 
belajar dengan caranya sendiri dan memfasilitasi 
pembelajaran



Tak ada kewajiban untuk ikut kelas karena kelas 
bukan fokus pembelajaran



Setiap anak punya rencana pembelajarannya sendiri



Akses yang terbuka dan setara terhadap semua sarana 
pembelajaran



Tak ada pembagian umur



Tata kelola sekolah berdasarkan kesepakatan



Program Belajar

PROGRAM 
USULANPROYEK MATA 

PELAJARAN
SERTIFIKASI



ERUDIO PERSONALIZED LEARNING CYCLE

a combination of 
● kolb, fry, honey, mumford and alistair 

smith's learning theory
● design thinking for self discovery and 

education
● erudio’s 20 years of experience in self 

discovery and self explorations

discovery

exploration

presentationpersonality

achievement



Bagaimana metode pembelajaran 
personalisasi di Sekolah pada umumnya ? 

Dapatkah diaplikasikan ?

Bagaimana caranya ?  



Berikut adalah salah satu contoh strategi 
memulai pembelajaran kontekstual berbasis 
proyek. 

Guru dapat mengembangkan model yang 
berbeda, sesuai dengan keadaan di sekolah 
masing-masing. 



Metode Pembelajaran

● Dalam konteks itu pembelajaran merupakan proses dimana siswa merefleksikan, 

melakukan kajian kritis atas pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan 
sekitar sebagai sumber pengetahuan. 

● Intensitas kajian pengalaman diperoleh siswa melalui proyek pembelajaran yang 

dimulai dari kegiatan mengamati, mengkaji persoalan atau potensi, dan 
menemukan pengetahuan baru. Secara objektif pengetahuan hasil kajian kritis 
siswa kemudian diwujudkan dalam suatu karya seni.



Tentukan 
payung 

tema besar. 

Mapel A Mapel B Mapel C Mapel D

KI/KD KI/KD KI/KD KI/KD

Indikator sesuai 
setiap tahapan 

proyek 

Indikator setiap 
tahapan proyek 

Indikator setiap 
tahapan proyek

Indikator setiap 
tahapan proyek

Ditawarkan kepada 
Siswa

Siswa memilih topik terkait tema, sesuai dengan aspirasi pribadinya.
Siswa dapat turut menentukan TUJUAN BELAJAR sesuai refleksi pribadinya. 

Model 1 



Proyek pilihan 
Anak 

Tentukan integrasi 
mata pelajaran 

yang sesuai 

Guru mapel terkait 
menguraikan 

KI/KD yang sesuai 
Menyusun 

indikator penilaian 

Model 2 



Konversi Penilaian 
• Pilih indikator penilaian.
• Buat menjadi rubrik penilaian 
• Lebih baik jika dapat melibatkan siswa 

menentukan indikator penilaian dan rubrik 
penilaian. 



Hasil bentuk proyek

Bubuk tulang & 
Kue dari hasil bubuk tulang



Antologi Puisi

Hasil Bentuk karya



Sambal Pala

Hasil Bentuk karya



[Put your closing statement here]

[Text Here]

[Text Here]

[Text Here]


