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A. Pendahuluan 

 Adakah yang salah dengan belajar? Dengan kegiatan yang bertujuan untuk lebih 

memperdalam suatu materi yang penting? Ataukah mereka sendiri yang tidak menganggap 

penting itu pendidkan? Terkadang, kita sering lupa sebelum ditampar langsung didepan muka. 

Betapa pentingnya pendidikan itu bagi struktur hidup kita dan Negara. Pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap penentuan Negara maju. Kemajuan sebuah Negara tidak dapat terwujud 

sendiri, melainkan dari pengukuran beberapa faktor termasuk pendidikan. 

 Adanya pendidikan yang berkualitas akan menambah wawasan berfikir yang 

mencakup nilai agama, budaya, sosial dan pengetahuan. Dalam upaya mewujudkan kenaikan 

tingkat pendidikan, yang perlu di perhatikan adalah sistem dan kepaduannya. Sistem berarti 

cara pembelajaran yang meliputi seluruh aspek pendidikan. Sedangkan Kepaduan berarti 

seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan itu kompak, saling mendukung sistem tersebut 

untuk dapat mewujudkannya. Mengingat pentingnya peran sekolah bagi pendidikan yang 

bertugas untuk mendidik siswa agar dapat mencapai keberhasilan dan menjadi pribadi dengan 

karakter yang unggul, maka pihak sekolah lah yang wajib untuk membentuk sistem 

pembelajaran yang tidak membuat siswa bosan saat KMB di ruangan. Keahlian dan 

kepribadian siswa lah yang akan digunakan untuk mencetak generasi unggul dan berkualitas 

yang mampu bersaing di Era Globalisasi. 

Di Era Digital 4.0 ini, semua telah berkembang pesat dengan waktu yang singkat 

pula. Dengan kemajuan di bidang IPTEK membuat segalanya telah berubah, tanpa terkecuali 

pendidikan. Menurut data Global Talent Competitiveness Index (GLCI) Indonesia berada di 
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posisi ke enam dari Negara ASEAN lainnya di bidang pendidikan. Singapura menempati posisi 

pertama dengan skor 77,27. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia (58,62), Brunei 

Darussalam (49,91) dan Filipina (40,94). Sedangkan Indonesia berada di posisi ke enam 

dengan perolehan skor sebesar 38,61. Angka perolehan tersebut sangat penting untuk daya 

saing antar Negara lain dan pengukuran tingkat inovasi yang tercipta. Bisa dikatakan bahwa 

daya saing SDM Indonesia masih kalah dengan Negara lainnya. 

 

B. Tingkat Pendidikan yang Rendah 

Tingkat pendidikan rendah masih menjadi pembicaraan yang hangat. Lalu, apa saja 

yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah? Dapat dijabarkan secara faktor eksternal dan 

internal yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah. Faktor eksternal yang menyebabkan 

tingkat pendidikan rendah, yaitu: rendahnya kualitas pendidikan atau pengajar, kurangnya 

perlengkapan pembelajaran, lingkungan yang tidak mendukung, perkembangan alat elektronik 

yang berdampak negative, gedung/bangunan yang tidak baik, kurangnya perlengkapan buku, 

alat laboratorium yang kurang memadai, pendidikan keluarga, kemiskinan, dan transportasi 

yang tidak mendukung. Faktor internal yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah, yaitu 

tidak adanya bakat, kurangnya rasa ingin tahu, tidak menganggap pendidikan penting, 

kurangnya minat belajar, dan kurang perduli dengan masa depan Negara. 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas sangat diperlukan sebuah solusi yang 

mendasar. Salah satunya adalah penciptaan sistem belajar yang efisien dan efektif serta 

pemanfaatan teknologi yang berkembang. Bayangkan apa jadinya Indonesia tanpa generasi 

yang unggul berprestasi? Solusi sebagai inovasi yang tepat akan membuka arah belajar yang 

lebih baik. 

Dengan adanya sistem belajar yang efisien dengan pemanfaatan teknologi yang baik, 

diharapkan dapat mewujudkan SDM unggul, berkualitas, berkarakter, melahirkan Generasi 

Millenial yang cinta Pendidikan, meningkatkan tingkat pendidikan, pemerataan pendidikan, 

daya saing global, terciptanya inovasi buatan Indonesia dan dapat membuat perubahan besar 

bagi Indonesia dengan pemanfaatan teknologi yang tepat khususnya di bidang pendidikan. 
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C. Apakah Sistem Merdeka Belajar Cocok untuk Pendidikan Indonesia 

Kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan, bukan diberikan. Guru dikatakan 

sebagai kunci dalam pendidikan. Sebenarnya kalimat ini bukan suatu kalimat lengkap.  Kunci 

diartikan sebagai solusi untuk sebuah masalah yang bisa diurus sendirian. Mengatakan guru 

sebagai kunci, itu sama saja dengan mengalihkan tanggung jawab dan menjebak guru untuk 

mengurus semuanya. Merdeka Belajar mempunyai tujuan penting yaitu untuk menerapkan 

suasana belajar yang bahagia bagi guru, murid, orang tuda dan seluruh umat. Nadiem 

Makariem menjelaskan bahwa “Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan  gagasan 

yang akan ia keluarkan untuk merubah sistem pendidikan yang dianggapnya lebih monoton.” 

Lalu, efektifkah sistem tersebut untuk menunjang pendidikan yang lebih baik lagi? Pertanyaan 

ini menimbulkan banyak tanggapan dari para pemerhati pendidikan.  

Dalam pembelajaran, pendidik juga harus mempunyai pendengaran yang kuat. Tidak 

hanya mentransfer pengetahuan dan mendikte anak anak atas kehendaknya. pembelajaran 

dipandang sebagai penentu keberhasilan siswa. Siswa adalah subjek, bukan objek, siswa harus 

dapat meraih kebebasannya untuk mengatur diri dalam belajar. Pendidikan penuh dengan 

pengontrolan, bukannya pemberdayaan. di Negara maju, untuk menjadi guru memakan waktu 

proses yang sangat panjang untuk orang orang terbaik. Tetapi guru di sana didukung banyak 

kemerdekaan dan kemudahan. di Negara kita sendiri, untuk menjadi guru tidak serumit di 

Negara lain dan mungkin mudah, namun banyak tekanan dan batasan yang sangat menantang. 

Setiap anak memiliki keistimewaan yang berbeda dengan anak lainnya. Nah, disinilah pendidik 

harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi 

bahagia dan benar benar atas kesadaran atau merdeka.  

Untuk kecocokan sistem ini dengan Indonesia, itu akan terus ditelaah oleh pakar 

pakar pendidikan. Yang pasti, pesawat tidak akan bisa terbang tanpa pilot, tidak akan bisa dan 

tidak mungkin. Begitu juga dengan Merdeka Belajar, tanpa pengontrol yang handal, semua itu 

hanya sebuah cerita. Jika mempunyai sayap yang besar tetapi tidak seimbang, itu juga sama. 

Jika tidak jatuh, pasti oleng oleng di sepanjang jalan. Sistem pendidikan jika dikontrol oleh 

orang yang tidak bersungguh sungguh untuk mengubah pendidikan Indonesia, maka akan 

berantakan semua. Merdeka belajar merupakan langkah awal menuju perubahan, harus 

dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Saya sebagai pelajar SMA sangat mendukung penuh 
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kebijakan ini, dengan penyusunan gagasan yang tepat dapat mewujudkan pemerataan 

pendidikan. semoga dapat diberlakukan dengan sebaik mungkin. 

 

D. PENUTUP 

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia yang seutuhnya. Jika ingin maju, maka harus ada terobosan/inovasi ke bentuk yang 

lebih baik lagi. Sistem merdeka belajar ini merupakan suatu terobosan yang baik untuk arah 

pendidikan Indonesia. Bayangkan saja jika tidak ada inovasi dibidang pendidikan, maka 

Indonesia akan terus terpuruk atau bisa dikatakan payah berkembang. Dalam situasi pandemic 

ini, diperlukan motivasi untuk pembelajaran secara online agar pemerintahan Indonesia tidak 

kaku di masa depan nanti. Terakhir, mari kita sambut kebijakan ini dengan apresiasi dan 

optimis yang tinggi untuk kemajuan pembelajaran Indonesia yang lebih baik sekaligus untuk 

menciptakan SDM yang unggul serta berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa. 

 

 

 


