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Menggunakan Perangkat Ajar
pada Platform Merdeka Mengajar

Versi 0.1.0
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Mencari
Perangkat
Ajar
Dengan fitur pencarian
perangkat ajar, guru dapat
mencari modul ajar, buku
teks, buku murid, atau
buku guru berdasarkan
mata pelajaran dan fase
yang diinginkan. Selain itu,
guru juga dapat
menyaring perangkat ajar
berdasarkan topik, kelas,
alur pembelajaran, dan
lain-lain.

1. Klik produk Perangkat Ajar pada Instrumen Guru
2. Pada produk perangkat ajar, Anda dapat mencarinya berdasarkan mata pelajaran dan
fase yang diinginkan
3. Jika sudah memilih berdasarkan mata pelajaran atau fase, klik "Terapkan"
4. Anda juga dapat melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filter. Klik "Terapkan"
untuk menampilkan hasil filter
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Setelah menemukan modul
ajar yang dibutuhkan, guru
juga dapat mengunduh
modul ajar dan
menyimpannya dalam
gawai. Pastikan agar
perangkat pintar
mempunyai memori yang
cukup untuk menyimpan
dokumen modul ajar.

Mengunduh
Modul Ajar
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1. Pilih modul ajar yang diinginkan dari daftar hasil pencarian
2. Berikut adalah tampilan detail modul ajar
3. Klik tombol unduh pada samping kanan dokumen modul ajar
4. Atau klik tombol unduh di kanan atas pada laman dokumen modul ajar

1. Pilih Buku Teks yang diinginkan dari daftar hasil pencarian
2. Klik tombol "Unduh Buku" pada laman detail buku
3. Muncul keterangan "Buku Teks Siap Diunduh" dan klik “Unduh Sekarang”
4. Buku akan tersimpan di ponseAl pintar setelah beberapa saat dan akan muncul notifikasi untuk
melihat progres unduh
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Mengunduh
Buku Teks

Buku teks pada perangkat
ajar juga dapat diunduh
dan jangan lupa untuk
memastikan bahwa
memori pada perangkat
pintar (smartphone)
cukup untuk menyimpan
buku teks. Buku teks ini
merupakan konsumsi
pribadi dan bukan untuk
disebarluaskan, sehingga
beberapa buku yang
terunduh akan
dilampirkan watermark.
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Dengan membuat
folder baru, guru
juga dapat
mengelompokkan
perangkat ajar
sesuai dengan
kebutuhan. Guru
juga dapat membuat
dan menambah
folder baru dengan
cara sebagai berikut:

Membuat
Folder
Baru
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1. Masuk ke menu Tersimpan pada laman pencarian modul
2. Klik tombol "Buat Folder Baru”
3. Isi sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Buat Folder”
4. Akan muncul notifikasi bahwa Anda sudah berhasil membuat folder. Klik "Lanjut"
5. Folder baru berhasil ditambahkan
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Guru dapat menandai modul ajar yang diinginkan untuk
mengorganisasikan modul ajar. Dengan fitur "menandai",
perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke
dalam berbagai jenis folder yang disimpan di dalam platform
sesuai dengan kebutuhan.

Menandai dan Menambahkan
Modul Ajar ke Folder
1
1. Pada laman detail modul ajar, klik
“Tandai" di bagian bawah laman
2. Pilih folder untuk menambahkan
modul ajar yang ditandai pada
folder yang diinginkan. Tekan
tombol “Tambahkan ke Folder”
atau klik "Buat Folder Baru" jika
belum mempunyai folder
3. Isi nama folder sesuai kebutuhan
lalu tekan tombol “Buat Folder”
4. Folder berhasil dibuat.
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