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Asesmen Murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan 
berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Sebagai bagian dari 
platform Merdeka Mengajar, Asesmen Murid ditujukan untuk membantu 
guru mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid.

Melalui produk Asesmen Murid, Anda dapat mengetahui level 
kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara 
keseluruhan. Informasi ini kemudian dapat Anda manfaatkan untuk 
menentukan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid.



Mencari dan Menggunakan Asesmen MuridI.1

Anda dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran 
untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring (online) 
maupun luring (offline). 

Jika asesmen dibagikan secara online, proses penilaian akan dilakukan 
secara otomatis (kecuali soal uraian) dan hasilnya dapat dilihat di 
dalam platform Merdeka Mengajar.



Klik ‘Asesmen Murid’ di beranda 
aplikasi

Lakukan pencarian berdasarkan 
fase dan mata pelajaran

Pilih fase yang sesuai

Klik ‘Terapkan’
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Pilih mata pelajaran yang sesuai

Klik ‘Terapkan’

Pilih topik asesmen yang 
dibutuhkan

Lihat detail asesmen untuk 
mengetahui informasi materi dari 
asesmen

Klik Daftar Soal untuk melihat 
paket soal yang ada pada 
asesmen
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Pada laman asesmen ini, Anda dapat 
melihat detail dari paket soal untuk 
memastikan kembali kesesuaian paket 
soal yang dipilih



Lihat dan ketahui asesmen yang 
akan dikirimkan ke murid

Klik ‘Gunakan Asesmen Ini’

Pilih ‘Online (Bagikan tautan ke 
murid)’

Klik ‘Lanjut Bagikan’

Pilih kelas mana saja yang ingin 
dibagikan asesmen dengan 
memberikan centang

Atau Anda dapat membuat kelas 
baru dengan klik ‘Buat Kelas 
Baru’

Klik ‘Lanjut’
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Anda dapat mendistribusikan asesmen secara daring dengan membagikan tautan agar langsung 
dikerjakan oleh murid di perangkatnya atau secara luring dengan mengunduh dan mencetak soalnya



Klik ‘Whatsapp’ untuk 
mengirimkan tautan pengerjaan 
asesmen dengan aplikasi 
Whatsapp

Atau pilih ‘Lainnya’ untuk 
mengirimkan tautan ke kanal 
komunikasi lainnya
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Manfaat dari pembagian asesmen 
secara daring adalah penilaian 
asesmen akan dilakukan secara 
otomatis dan sudah terintegrasi 
dengan Platform Merdeka Mengajar



Langkah awal masih sama 
dengan yang sebelumnya. 
Namun, pada saat pemilihan 
cara menggunakan, pilih Offline 
(Unduh dan cetak soal)

Klik ‘Lanjut Unduh’

Klik ‘Unduh’ untuk mengunduh 
berkas soal ke gawai

Klik ‘Unduh’ untuk mengunduh 
kunci jawaban
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Menggunakan Asesmen Murid secara Luring (Offline)



Memeriksa Jawaban Uraian dan Melihat Hasil 
Penilaian

I.2

Setelah murid selesai mengerjakan asesmen, Guru perlu memeriksa 
kembali jawaban uraian. Jawaban uraian harus diperiksa secara manual 
dan menyesuaikan dengan kunci jawaban yang terlampir pada platform 
Merdeka Mengajar. 

Setelah itu, Guru akan mendapatkan hasil penilaian individu murid serta 
level kompetensi kelas secara keseluruhan dari hasil asesmen yang 
telah dikerjakan.



Klik ‘Asesmen Saya’ 

Pilih asesmen yang bertanda 
bahwa uraian belum diperiksa

Klik ‘Periksa’
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Klik ‘Lihat Kunci Jawaban’ 

Sesuaikan jawaban murid 
dengan kunci jawaban 

Klik X untuk kembali ke laman 
sebelumnya 

Lakukan penilaian dengan 
memilih jawaban benar atau 
salah

Klik ‘Simpan & Lihat Hasil’

4.

5.

6.

7.

8.

4

5

6

7

8

Memeriksa jawaban uraianI.2.A



Lihat laman ini untuk 
mengetahui hasil individu murid

Klik tombol tanda titik tiga jika 
ingin mengubah penilaian uraian

Lalu, klik ‘Ubah Penilaian Uraian’

Klik ← untuk kembali ke laman 
sebelumnya

Klik ‘Analisis Kelas’ 

Penilaian level kemampuan kelas 
dapat dilihat di sini

Klik ‘Cari Modul Ajar’ untuk 
mencari modul ajar yang sesuai
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Melihat hasil penilaian individu dan kelas
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