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Abstract:  

Learning is design to help student develop a growth mindset through Merdeka Curriculum. 

Student will realize the importance of an effort to achieve success, manage and persevere 

challenges, reflectively learn from their faults and criticize. The purpose of this study was to 

determine opportunity and challenges of student growth mindset. The methodology used in 

this study was literature review. Merdeka Curriculum focuses on essential competencies, 

materials and project-based learning activities. The challenge is how to increase 

competence of principals and teachers through growth mindset training. Student attribute 

their believes about intelligent into five factors, academic experience, observing peers, 

deducing logically, taking social cues, and formal learning. These aspects will affect growth 

mindset and improve academic performance. If teacher can create learning atmosphere that 

support growth mindset student, academic performance will increase. Learning is design to 

help student develop a growth mindset through Merdeka Curriculum. Student will realize 

the importance of an effort to achieve success, manage and persevere challenges, 

reflectively learn from their faults and criticize. The purpose of this study was to determine 

opportunity and challenges of student growth mindset. The methodology used in this study 

was literature review. Merdeka Curriculum focuses on essential competencies, materials 

and project-based learning activities. The challenge is how to increase competence of 

principals and teachers through growth mindset training. Student attribute their believes 

about intelligent into five factors, academic experience, observing peers, deducing logically, 

taking social cues, and formal learning. These aspects will affect growth mindset and 

improve academic performance. If teacher can create learning atmosphere that support 

growth mindset student, academic performance will increase.  

 

Kata Kunci: Growth Mindset, Fixed Mindset, Kurikulum Merdeka. 

 

PENDAHULUAN  

Pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan 

penggunaan Kurikulum 2013 kemudian Kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum 

darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran 

jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kurikulum Merdeka di Sekolah 

Penggerak/SMK-PK menjadi pionir dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang 

diluncurkan pertama kali tahun 2021. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan 

pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap 

melaksanakan Kurikulum Merdeka. 
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Untuk tingkat SMA, penggunaan Kurikulum Merdeka memungkinkan para siswa tidak 

akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan, seperti IPA, IPS, maupun Bahasa. 

Sementara itu, di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 

70 persen mapel kejuruan dan 30 persen mapel umum. Selain itu, pada akhir masa 

pendidikannya kelak, para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagaimana 

para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal ini 

demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. 

Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe ini 

dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi 

esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil 

pelajar Pancasila. 

2. Fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam 

bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 

3. Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai 

kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. 

Dalam konsep kurikulum merdeka seorang siswa dirancang untuk melakukan 

pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang dilakukan disekolah adalah upaya 

merangsang daya pikir dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua didasarkan bahwa siswa akan terus tumbuh dan 

berkembang, baik secara fisik, mental, maupun pikiran. untuk itulah, pembelajaran perlu 

dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan growth mindset. Den gan memiliki 

growth mindset ini, peserta didik dapat mengetahui apa yang harus dipelajari, menyadari 

pentingnya sebuah usaha untuk meraih kesuksesan, mengelola dan teguh dalam menghadapi 

tantangan, secara reflektif dapat belajar dari kekurangan dirinya dan  kritik terhadapnya 

(Blackwell et al., 2007). 

Kurikulum Merdeka merupakan memperbaiki kekurangan yang terdapat pada kurikulum 

sebelumnya. melalui kurikulum merdeka diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

diatas level yang diharapkan; Lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan 

menyenangkan, Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat terwujud. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti growth mindset dalam kurikulum 

merdeka baik peluang dan tantangan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kurikulum 

merdeka pada jenjang sekolah menengah atas. 

 

METODE 

Penulis   melakukan   sebuah penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode 

literature review yakni studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil 

bacaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Growth mindset didefinisikan sebagai keyakinan yang menafsirkan bahwa kecerdasan 

adalah sesuatu yang dapat dibentuk dan berkembang (C S Dweck 2012). Siswa dengan growth 

mindset belajar dengan mastery approach, menerima tantangan dan menganggap sebagai 

bagian dari pembelajaran, ebagai contoh, siswa yang memiliki growth mindset akan menerima 

kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan bisa kembali berhasil dengan usaha 

dan motivasi (O’Rourke et al., 2016) (Schroder et al., 2014). Terdapat studi kasus pada siswa 

sekolah dasar menunjukkan bahwa memanfaatkan game online dalam pembelajaran (the Brain 

POPwebsite) dengan diberikan reward dapat mendorong growth mindset melalui usaha dan 

ketekunan pada siswa dengan performance yang rendah (O’Rourke et al., 2016).  Melalui growth 

mindset seorang siswa akan cenderung melakukan pembelajaran sepanjang hayat (longlife 

learning) dan menikmati proses perkembangan diri. Siswa dengan growth mindset tidak akan 

melihat kecerdasan dan kepribadian sebagai sebuah ancaman. Mereka akan menggunakan 

seluruh sumberdaya yang dimiliki tanpa takut akan kegagalan. Selain itu, growth mindset juga 

dapat meningkatkan motivasi peserta didik (Carol S Dweck, 2013), dengan memiliki motivasi 

yang tinggi siswa akan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kedepannya. 

Keyakinan dan tujuan siswa dapat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 

Mereka yang percaya kecerdasan adalah entitas tetap (ahli teori entitas) cenderung 

menekankan 'tujuan kinerja', hal itu membuat mereka rentan terhadap umpan balik negatif dan 

cenderung melepaskan diri dari kesempatan belajar yang menantang. Sebaliknya, siswa yang 

percaya bahwa kecerdasan itu mudah dibentuk (para ahli teori inkremental) cenderung untuk 

menekankan 'tujuan pembelajaran' dan memperbaiki kegagalan adalah lebih baik (Mangels et 

al., 2006). Hasil penelitian lain mneunjukkan bahwa siswa yang percaya bahwa kemampuan 

intelektual secara kualitas dapat berkembang cenderung menunjukkan pencapaian yang lebih 

tinggi dalam transisi sekolah dan tingkat penyelesaian kelas matematika. (David Scott Yeager & 

Dweck, 2012). Melalui intervensi growth mindset online singkat (kurang dari satu jam) 

menunjukkan bahwa kemampuan intelektual dapat dikembangkan—meningkatkan nilai di antara 

siswa yang berprestasi rendah dan meningkatkan pendaftaran keseluruhan ke kelas matematika 

lanjutan (David S. Yeager et al., 2019) 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya siswa memiliki 

growth mindset, dengan growth mindset akan meningkatkan motivasi siswa yang pada akhirnya 

akan meningkatkan student achievement.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Limeri et 

al., (2020) bahwa keyakinan tentang kecerdasan dipengaruhi oleh lima faktor diantaranya 

academic experiences, observing peers, deducing logically, taking societal cues dan formal 

learning. 

Merujuk pada kurikulum merdeka terdapat tiga hal yang dapat menjadi peluang untuk 

meningkatkan growth mindset pada siswa. melalui pembelajaran berbasis projek untuk 

pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam Boss & Larmer, 
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(2018) terdapat enam kriteria framework PBL yang berkualitas 1) siswa belajar secara 

mendalam, berpikir kritis berjuang melewati tantangan, 2) siswa menyelesaikan project, 

bermakna dan relevan dengan budaya, kehidupannya dan masadepan, 3) hasil project siswa di 

publikasi, didiskusikan dan dikritisi, 4) siswa berkolaborasi  dengan siswa baik secara langsung 

maupun online dan menerima bimbingan oleh orang dewasa atau ahli 5) dalam prosesnya siswa 

menggunakan manajemen project yang membuat mereka mampu memproses project secara 

efektif mulai dari inisiasi hingga penyelesaian project, 6) siswa merefleksikan hasil pekerjaannya 

dan pembelajarannya. 

Melalui pembelajaran berbasis projek, peserta didik dilibatkan dalam suatu projek yang 

berhubungan dengan kehidupan nyata. Kegiatan Project Based Learning dalam kurikulum 

merdeka bernama Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Proyek ini berjumlah 20%-30% dari 

total jam pelajaran pertahun (tanpa menambah beban jam belajar). Untuk jenjang SMA Projek 

memiliki porsi 30% dari total jam pelajaran pertahun. Dalam pelaksanaannya sekolah memiliki 

kewenangan dalam menaruh jam Projek, Projet dapat dilakukan dengan sistem bloking yatu 

dilaksanakan dibulan tertentu saja, atau diploting dilaksanakan dihari hari tertentu atau jam 

tertentu saja. PBL siswa akan fokus pada proses bagaimana bekerjasama dalam tim untuk 

menyelesaikan project, seperti yang diungkapkan oleh Carol S. Dweck, (2015) membiarkan siswa 

fokus pada proses yang mengarah pada proses pembelajaran seperti bekerja jeras dan mencoba 

sesuatu yang baru dapat meningkatkan growth mindset. Diungkapkan pula bahwa growth 

mindset bukan hanya tentang usaha. Miskonsepsi yang paling umum terjadi adalah 

memposisikan growth mindset dengan usaha. Usaha adalah kunci keberhasilan siswa tetapi 

bukan satu-satunya. Siswa harus mencoba strategi baru dan menerima masukan dari orang lain 

ketika tidak memiliki ide. Mereka perlu memperbaiki pendekatan bukan hanya usaha (untuk 

belajar dan berkembang). Setiap kegiatan pembelajaran siswa mengalami academic experience, 

melalui PBL akan terjadi academic experience yang lebih beragam dimana siswa terlibat secara 

langsung melalui proses pembelajaran. Kokotsaki et al., (2016) mendefinisikan Project-based 

learning (PBL) sebagai seperangkat instruksi yang berpusat pada siswa aktif dimana siswa 

melakukan pengelompokkan, investigasi yang konstruktif, penentuan tujuan, kolaborasi, 

komunikasi dan refleksi dalam dunia nyata.  Melalui PBL banyak kegiatan yang akan dilalui oleh 

siswa mulai dari perencanaan hingga refleksi. Berdasarkan hal ini akan terjadi banyak 

pengalaman akademik. Dalam kurikulum merdeka PBL minimal dilakukan minimal 3 kali dalam 

satu tahun ajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Limeri et al., (2020) 

menggambarkan bahwa bagaimana pengalaman akademik yang lalu mempengaruhi keyakinan 

mereka akan mindset. Ketika siswa sedang berjuang dikelas, mindset mereka dipengaruhi 

apakah mereka akan tetap berjuag dan berhasil atau terus berjuang dan menyerah. Siswa yang 

terus melajutkan perjuangan mengintepretasikan perjuangan sebagai bukti bahwa mereka bisa 

merubah kecerdasan mereka sehingga akan mempengaruhi keyakinan akan kecerdasan siswa.  

Dalam proses pengerjaan proyek terjadi interaksi dengan teman sebaya, siswa dalam tim 

berusaha menyelesaikan project. Melalui PBL siswa lebih menikmati pembelajaran karena 
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memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan teman, menambah teman baru 

melalui kerjasama dalam project. (Belland et al., 2006) Siswa merubah keyakinannya akan 

kecerdasan ketika mereka melakukan pengamatan terhadap perbedaan pada teman sebayanya 

atau mengamati teman sebayanya apakah gagal atau bertahan dalam menghadapi tantangan. 

(Limeri et al., 2020) 

Melalui kegiatan PBL seringkali siswa dihadapkan pada pengetahuan yang sebelumnya 

belum pernah mereka ketahui, respon siswa bisa berbeda ketika berhadapan pada apa yang 

sama sekali tidak mereka tahu sementara project mengharuskan mereka mencar i tahu dan 

mencoba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Limeri et al., (2020) menunjukkan 

bahwa mereka (siswa) lahir dari tidak mengetahui apapun mengenai kimia dan kecerdasan akan 

kimia meningkat melalui pendidikan Pengetahuan yang didapat melalui proses pendidikan 

disekolah pada akhirnya membuat siswa menyadari bahwa banyak pengetahuan yang didapat 

melalui pendidikan disekolah. berdasarkan hal ini maka kemapuan berpikir deduktif didapat 

melalui pembelajaran yang dilakukan disekolah. 

Siswa mendeskripsikan bagaimana kelas social mempengaruhi mindset mereka. 

beberapa dari siswa mengamati bahwa sistem sekolah memperlakukan mereka berbeda 

berdasarkan tingkat kecerdasan. Mereka merasa bahwa dikelompokkan kedalam kelas 

berdasarkan tingkat keerdasan. hal ini menyebabkan dirinya percaya bahwa siswa memiliki 

kecerdasan yang berbeda yang secara permanen seumur hidup mereka. (Limeri et al., 2020). 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, Lembaga Test Masuk Perguruan Tinggi 

mengumumkan 1000 SMA terbaik di Indonesia berdasarkan hasil UTBK. berdasarkan 

penyusunan ranking sekolah ini menunjukkan bahwa ada sekolah yang sangat baik dan ada 

sekolah yang tidak baik, semakin menunjukkan bahwa siswa memiliki kercerdasan yang berbeda 

berdasarkan asal sekolah mereka. Bagaimana pendidikan formal mempengaruhi mindset siswa 

dalam hal ini adalah pengetahuan siswa mengenai peran penting dari genetic dan lingkungan, 

mengenai kecerdasan.  

Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam kurikulum merdeka adalah materi 

yang diajarakan hanya pada meteri essensi saja. Fokus pembelajaran pada materi esensial akan 

membuat pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 

Hasil penelitian Pritchett & Beatty (2015) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkemb ang 

termasuk Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat 

menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan 

peserta didik untuk memahami pelajaran tersebut. Menurut Pritchett & Beatty (2015), hal ini 

bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena kinerja 

mereka dinilai dari ketuntasan mengajarkan materi ajar yang begitu banyak. Berdasarkan hal ini 

kurikulum merdeka menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, materi yang diajarkan hanya 

pada materi esensi. Sehingga seorang guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih 

beragam dan mendalam (deep learning) bagi kompetensi dasar literasi dan numerasi. Krishnan 

et al., (2011) menemukan bahwa kemampuan berkolaborasi dipelajari melalui PBL yang secara 
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esensi menghasilkan outcome yang positif. Peneliti juga mengamati bahwa siswa dalam group 

menunjukkan kemampuan komunikasi yang sangat baik, tingkat pasrtisipas yang tinggi, saling 

menghargai dan yang sebagian besar siswa menggunakan pendekatan deep learning.  

Dalam kurikulum merdeka guru memiliki keleluasaan dalam melakukan pembelajaran 

yang berbeda untuk masing-masing siswa, menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan 

penyesuaian dalam konteks muatan lokal. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan pencapaian masing- masing peserta didik, dimana bisa berbeda disetiap 

satuan pendidikan. Pembeajaran yang mengedepankan kemampuan dan kebutuhan belajar akan 

berdampak positif pada kesejahteraan. Seperti yang dikemukanan oleh Berger, Alcalay, Toretti & 

Milicic (2009) Pietarinen, Soini & Pyhältö (2014), dan Miller, Connolly & Maguire (2013) 

sebagaimana yang dikutip oleh (Gräbel, 2017) menunjukkan adanya korelasi positif antara 

kesejahteraan psikologis (well-being) dengan pencapaian akademik peserta didik. Perserta didik 

yang memiliki kesejahteraan psikologis akan menjadikan mereka lebih siap dalam melakukan 

pembelajaran. Melalui prinsip ini, perbedaan kecerdasan dan potensi peserta didik difasilitasi 

melalui kurikulum merdeka. melalui prinsip ini maka kebutuhan peserta didik akan terpenuhi 

secara personal. Perbedaan dalam hal kebutuhan belajar, potensi, dan tingkat kemampuan tidak 

menghalangi satu pun peserta didik pun untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.  

Implikasinya adalah diperlukan suatu instruksi yang berbeda untuk masing-masing siswa 

sehingga dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengakomodasi perbedaan potensi, 

bakat, gaya pembelajaran, dan ketertarikan masing-masing peserta didik. Ketika ada peserta 

didik mengalami kegagalan dalam capaian pembelajaran, maka pembelajaran perlu dibuat 

berbeda untuk peserta didik tersebut supaya pembelajaran tetap menarik dan bermanfaat bagi 

peserta didik tersebut. Pembelajaran seperti ini dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan 

peserta didik yang beragam sehingga semua peserta didik bisa berhasil. Prinsip pembelajaran 

yang demikian ini dapat dilihat pada konteks pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 

di mana guru terlebih dahulu mencari tahu dan mempelajari kebutuhan dan karakteristik peserta 

didiknya. Realita dari desain pengealaman pembelajaran yang efektif merepresentasikan 

perubahan dari pendekatan tradisiional ke pendekatan pembelajaran lanjutan dan hasil 

penelitian mengindikasikan guru sering merasa disulitkan dalam menyiapkan perencanaan dan 

pengajaran dalam situasi yang berbeda.  (Jarvis et al., 2017).  

 

PELUANG 

Peluang yang ada dalam kurikulum merdeka muncul pada tiga perubahan signifikan 

dalam kurikulum merdeka yaitu pembelajaran project, materi essensial dan fleksibiltas guru 

dalam melakukan pembelajaran berdasarkan karakteristik individu. ketiga perubahan tersebut 

mendukung terciptanya growth mindset. Adapun lima komponen yang akan menstimulasi 

munculnya perubahan keyakinan akan kecerdasan (growing mindset dan fixed mindset) melalui 

pengalaman pembelajaran, pengamatan teman sebaya, kelas social, kemampuan berpikir 

deduktif, pengalaman pendidikan formal.  
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TANTANGAN 

1. Bagaimana agar kepala sekolah dan guru memiliki kompetensi growth mindset? 

Dalam skema program Sekolah Penggerak, sekolah yang mengimplementasikan 

kurikulum merdeka, pengimbasan kurikulum merdeka dilakukan melalui pola-pola kolaborasi. 

Kolaborasi dilakukan dalam bentuk kolaborasi antar satuan pendidikan, kolaborasi ruang profesi 

seperti MKKS, KKG, MGMP dan gugus PAUD, selain ruang kolaborasi tersebut terdapat juga 

ruang kolaborasi yang mengoptimalkan peran organisasi guru, seperti PGRI, FSGI, dan lain -lain. 

Di samping itu, kolaborasi juga dapat diciptakan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah 

dan guru melalui pelatihan instructional leadership agar memiliki kompetensi growth mindset, 

kritis, komunikasi terbuka dan berpihak kepada peningkatan kualitas secara bersama dan 

menghilangkan ego persaingan antarsekolah. 

2. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang memiliki growth mindset  

Untuk mewujudkan budaya kelas yang memiliki growth mindset guru harus menyediakan 

sebuah sistem yang selaras dengan minset, tujuan, keyakinan dan perilaku. Dengan menjadikan 

growth mindset beliefs dan perilaku yang diterapkan dalam kegiatan rutin, budaya sekolah akan 

memberikan siswa (dan guru) lebih memahami tantangan, umpan balik, pembelajaran di dalam 

dan diluar sekolah, dan memberikan keuntungan jangka panjang pada rekam jejak akademik 

Dalam mewujudkan suasana kelas yang bernuansa growth mindset, guru sebagai instruktur 

dikelas seringkali dipersepsikan berbeda oleh siswa hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Kroeper et al., (2022) siswa yang menganggap bahwa instruktur mereka memiliki growth mindset 

(fixed mindset) memiliki pengalaman kelas yang lebih baik (misalnya, rasa memiliki yang lebih 

besar, kekhawatiran penilaian yang lebih sedikit) dan, pada akhirnya memiliki perilaku yang 

menunjukkan keberhasilan akademik (misalnya, kehadiran dan keterlibatan di kelas) . Meskipun 

banyak instruktur memiliki growth mindset (vs. tetap), namun siswa seringkali mempersepsikan 

berbeda, sehingga penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana intervensi 

growth mindset yang efektif. 

 

Gambar 1: growth mindset culture, penggabungan dari teacher’s intention, implementation, and 

students perceptions and experiences. (Murphy et al., 2021) 
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 Untuk menentukan bagaimana sebuah kelas memiliki budaya growth mindset, secara 

teori kita dapat mempertimbangkan tiga faktor yaitu: (a) keyakinan dan perhatian guru akan 

budaya yang diciptakan, (b) implementasi budaya oleh guru, guru mengkomunikasikan tentang 

apa yang akan dia lakukan dan dikatakan selama pembelajaran disekolah. (c) Harapan siswa 

dan persepsi tentang budaya kelas, termasuk tentang pengalaman dikelas disepanjang tahun 

pembelajaran. Ketika seorang guru memiliki mindset berkembang kemudian diimplementasikan 

dalam pembelajaran dan memunculkan pengalaman pengalaman yang dapat mempengaruhi 

persepsi mereka akan keyakinan tentang kecerdasan. (growth mindset vs fixed mindset) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Growth mindset memiliki peran yang cukup penting dalam pembelajaran dengan siswa yang 

memiliki growth mindset akan membentuk siswa sebagai pribadi yang tidak mudah 

menyerah dan meningkatkan motvasi dan pencapaian hasil belajar.  Kurikulum merdeka 

menjadi ruang yang sangat mendukung suasana growth mindset melalui pembelajaran 

pembelajaran project, materi essensial dan fleksibiltas guru dalam melakukan pembelajaran 

berdasarkan karakteristik individu  

2. Berbagai peluang yang ada dalam kurikulum merdeka muncul pada pembelajaran project, 

materi essensial dan fleksibiltas guru dalam melakukan pembelajaran berdasarkan 

karakteristik individu. Dari ketiga perubahan yang terjadi pada kurikulum merdeka terdapat 

lima komponen yang akan menstimulasi munculnya perubahan keyakinan akan kecerdasan 

(growing dan fixed mindset) melalui pengalaman pembelajaran, pengamatan teman sebaya, 

kelas social, kemampuan berpikir deduktif, pengalaman pendidikan formal.  

Tantangan dalam mengembangan growth mindset adalah ada pada bagaimana kepala 

sekolah dan guru memiliki growth mindset untuk kemudian akan diimplementasikan dalam kelas 

sehingga pada akhirnya muncul kelas dengan suasana growth mindset. 
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