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Pelatihan Mandiri
III



Pelatihan Mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar, 
yang memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi Guru sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk 
memudahkan Guru dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapan 
pun dan di mana pun. Pada Pelatihan Mandiri, Guru akan mempelajari 
materi dalam bentuk teks atau video, mengerjakan latihan pemahaman, 
melakukan refleksi, dan melakukan aksi nyata. 

Melalui Pelatihan Mandiri, Anda dapat mempelajari beragam materi 
untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda sebagai pendidik. 
Keunggulan materi Pelatihan Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Materi dirancang oleh para ahli agar relevan dan dapat diterapkan 
dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

2. Materi dirancang singkat untuk memudahkan Anda dalam 
melakukan pelatihan secara mandiri, kapan pun dan di mana pun.



Klik ‘Pelatihan Mandiri’ 

Pilih topik pelatihan yang ingin 
dipelajari 

Progres pengerjaan pelatihan 
mandiri Anda dapat dilihat di sini

Pilih modul pertama untuk mulai 
mengerjakan modul yang paling 
awal

1.

2.

3.

4.

Mengakses Pelatihan MandiriIII.1

Modul yang dikerjakan harus sesuai 
urutan. Untuk menyelesaikan topik 
pelatihan, guru perlu menyelesaikan 
seluruh modul di dalam topik. 
Contoh modul: 
Mendidik dan Mengajar
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Klik ‘Baca selengkapnya’ untuk 
melihat informasi detail modul 

Lihat dan pelajari detail modul 
sebagai materi pelatihan mandiri

‘Klik X’ untuk kembali ke laman 
sebelumnya

Mengakses pelatihan mandiri

4.

5.

6.

III.1

Detail modul terdiri dari deskripsi 
singkat mengenai materi modul, daftar 
materi, langkah penyelesaian modul, 
dan biodata singkat pengkurasi
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Mempelajari materi pada modul Pelatihan MandiriIII.2

Salah satu komponen pada pelatihan mandiri adalah mengerjakan 
aktivitas-aktivitas yang disediakan pada materi pembelajaran. Satu 
materi terdiri dari dua aktivitas untuk mengetahui berapa jauh tingkat 
pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari.

Guru akan mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk teks atau 
video. Selain itu, terdapat latihan pemahaman yang berisikan soal-soal 
mengenai materi yang sudah disimak sebelumnya. 



Tipe aktivitas pada materi pembelajaran

Teks Video Latihan pemahaman

Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiriIII.2



Klik ‘Belajar Materi’ untuk 
masuk ke laman daftar materi 
yang perlu diselesaikan 

Pilih aktivitas pada materi 

1.

2.

Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiriIII.2

Materi pembelajaran dapat berupa 
teks atau video dan Cerita Refleksi 
dapat diisi setelah aktivitas selesai 
dikerjakan

1
2



5a. Simak materi video 
dengan klik ‘▶’ untuk 
memahami konteks dari 
materi pembelajaran

5b. Pahami materi teks yang 
diberikan

Klik ‘←’ untuk kembali ke laman 
Belajar Materi

Klik Latihan Pemahaman untuk 
mulai mengerjakan soal 

5.

6.

7.

Materi video dan teks

Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiriIII.2

Materi teks terdiri dari beberapa 
halaman, pahami hingga materi selesai
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Pilih salah satu jawaban yang 
benar pada tiap soal 

Klik ‘Lanjut’ untuk ke soal 
berikutnya. 

Jika seluruh soal sudah dijawab, 
klik ‘Kumpulkan’

Notifikasi akan muncul dan 
menandakan bahwa Latihan 
Pemahaman selesai. Klik 
‘Lanjutkan’

8.

9.

10. 

11.

Latihan pemahaman

Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiriIII.2
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Klik kolom ‘Cerita Reflektif’ hasil 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan pada materi tersebut

Tulis refleksi secara rinci dan 
jelas

Klik ‘Simpan’ jika sudah 
menyelesaikan pengisian refleksi

Tanda centang hijau 
menandakan materi sudah 
selesai dikerjakan

Kembali ke laman modul untuk 
mulai mengerjakan post test

11.

12.

13.

14.

15. 

Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiriIII.2
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Evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan
post test

III.3

Setelah mengerjakan materi-materi pada modul, Guru perlu 
menyelesaikan post test. Post test merupakan kumpulan pertanyaan 
terkait materi pada modul tersebut. Guru perlu mendapatkan nilai 
minimal 70 persen untuk lanjut ke modul selanjutnya. 

Jika hasil post test belum mencapai 70 persen, Guru perlu mengulang 
kembali materi yang belum dikuasai dan mengerjakan post test kembali. 
Aplikasi akan memberikan materi rekomendasi yang relevan dari hasil 
post test.



1.

2.

3.

4.

Klik ‘Kerjakan post test’

Klik ‘Mulai Post Test’ untuk 
melanjutkan ke langkah 
selanjutnya

Pilih salah satu jawaban yang 
menurut Anda benar

Jika sudah selesai menjawab 
pertanyaan, klik ‘Selanjutnya’

Evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan Post TestIII.3

Soal dapat dijawab secara acak.
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Klik ‘Sebelumnya’ untuk kembali 
ke soal sebelumnya

Jika sudah menjawab semua 
soal, klik ‘Cek Ulang Jawaban’ 
untuk melihat rangkuman dari 
jawaban pada post test

Periksa kembali jawaban Anda

Klik ‘Kumpulkan’

5.

6.

7.

8.

Evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan Post TestIII.3

Tanda centang berwarna hijau 
menandakan bahwa soal sudah 
dikerjakan. Pastikan jawaban sudah 
lengkap dan benar 

5 6

7

8



9a. Jika nilai lebih dari 70%, 
maka klik ‘Kembali ke Daftar 
Modul’ untuk melanjutkan 
modul lainnya

9b. JIka nilai kurang dari 70%, 
klik ‘Pelajari Materi 
Rekomendasi’

9c. Pelajari dan ulang 
kembali aktivitas jika modul 
belum cukup dikuasai

9.

Evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan Post TestIII.3

9
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9c



9.

10.

11.

12.

Evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan Post tesIII.3

9d. Lalu, kerjakan kembali 
post test hingga nilai 
melebihi syarat minimum 
70%

Tanda centang akan berwarna 
hijau jika sudah lulus post test

Klik ‘←’ untuk kembali ke laman 
topik

Jika modul pelatihan sudah 
dikerjakan semua, lanjutkan 
dengan mengerjakan Aksi Nyata

11
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Melakukan Aksi NyataIII.4

Aksi Nyata merupakan bentuk praktik pemahaman Guru terhadap topik 
yang dipelajari dalam Pelatihan mandiri, sekaligus aktivitas terakhir 
untuk menyelesaikan satu topik Pelatihan Mandiri. 

Perlu diperhatikan bahwa Guru perlu melakukan Aksi Nyata terlebih 
dahulu. Setelah melakukan Aksi Nyata, Guru mendokumentasikannya ke 
dalam dokumen tertulis dan melengkapi Lembar Aksi Nyata di platform 
Merdeka Mengajar.



1.

2.

3.

4.

Klik ‘Aksi Nyata’ pada laman 
topik pelatihan

Klik ‘Rincian’ pada salah satu 
topik Aksi Nyata untuk melihat 
detail aksi nyata

Baca detail kegiatan Aksi Nyata 
yang perlu dilakukan pada topik 
Aksi Nyata

Klik ‘X’ untuk kembali ke laman 
sebelumnya

Melakukan Aksi NyataIII.4
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pilih salah satu topik Aksi Nyata

Lalu, klik ‘Selanjutnya’

Klik ‘Ganti’ untuk mengganti 
topik Aksi Nyata

Baca panduan dalam melakukan 
Aksi Nyata

Lalu, klik ‘Mulai’

Jika sudah melakukan dan 
membuat dokumen Aksi Nyata, 
klik ‘tombol ini’. Tombol akan 
berubah menjadi warna biru

5
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Melakukan Aksi NyataIII.4



11.

12.

13.

Klik ‘Ya, Lanjut’ untuk pengisian 
Lembar Aksi Nyata

Untuk mulai mengunggah 
dokumen Aksi Nyata, klik ‘pilih 
file’

Pilih dokumen Aksi Nyata Anda

11

12

13

Pastikan dokumen Aksi Nyata diubah 
ke format PDF sebelum diunggah

Melakukan Aksi NyataIII.4



14.

15.

16.

17.

18.

Buatlah judul Aksi Nyata 
berdasarkan yang sudah 
dilakukan oleh Anda

Tulis dan jelaskan pengalaman 
Anda saat melakukan Aksi Nyata

Tulis dan jelaskan 
pembelajaran yang Anda 
dapatkan setelah melakukan 
Aksi Nyata 

Jika belum selesai, klik ‘Simpan’ 
dan Anda dapat meneruskannya 
nanti

Jika kolom sudah terisi semua, 
klik ‘Kumpulkan’

14
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Melakukan Aksi NyataIII.4



19.

20.

21.

22.

Lembar Aksi Nyata Anda 
berhasil dikumpulkan. Klik ‘Lihat 
Aksi Nyata’ untuk melihat hasil 
unggahan dan Lembar Aksi 
Nyata

Klik ‘Lihat dokumen’ untuk 
melihat dokumen Aksi Nyata 
yang telah diunggah

Klik ‘←’ untuk kembali ke laman 
topik pelatihan Anda

Pelatihan Mandiri Anda pada 
topik ini telah selesai19

20

21

22

Melakukan Aksi NyataIII.4



Video Inspirasi
IV



Video Inspirasi berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh 
Kemdikbudristek dan para ahli. Beragam video ini sudah dikurasi dan 
dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi 
Guru sebagai tenaga pendidik.

Melalui Video Inspirasi, Guru dapat menonton beragam video singkat 
yang dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kompetensi, baik 
dalam aspek profesional maupun personal.

Mendapatkan referensi belajar mengajar 
dengan video inspirasi

IV.1



1.

2.

3.

Klik ‘Video Inspirasi’ pada laman 
beranda Platform Merdeka 
Mengajar

Pilih salah satu topik video 
inspirasi yang terdapat di laman 
awal video inspirasi

Klik ‘Baca selengkapnya’ untuk 
mengetahui detail topik video

Mendapatkan referensi belajar mengajar dengan video inspirasiIV.1

Pada laman detail topik, dijelaskan 
secara singkat substansi video secara 
deskriptif. Terdapat beberapa video 
inspirasi dari tiap topik yang dapat 
disimak untuk mendapatkan referensi
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4.

5.

6.

7. 

Baca dan simak detail dari topik 
video inspirasi tersebut

Klik ‘X’ untuk kembali ke laman 
sebelumnya

Pilih salah satu video yang 
tersedia pada topik 

Klik ‘▶’ untuk mulai menyimak 
video

Mendapatkan referensi belajar mengajar dengan video inspirasiIV.1
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8.

9.
 

Klik ‘Bagikan Video’ untuk 
mengirim tautan video

Pilih kanal yang ingin digunakan 
untuk mengirim tautan atau Klik 
Salin Link untuk menyalin tautan 
video

Mendapatkan referensi belajar mengajar dengan video inspirasiIV.1
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