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Perangkat ajar merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat 
digunakan guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya. 
Perangkat ajar dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran, yang 
disusun sesuai domain dan fase tertentu. Perangkat ajar bisa berupa 
bahan ajar, modul ajar, modul proyek, atau buku teks.

Melalui produk Perangkat Ajar, Anda dapat dengan mudah menemukan 
inspirasi materi pengajaran sesuai dengan domain dan fase mengajar 
Anda. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian 
pembelajaran yang memudahkan Anda dalam menavigasi proses 
pembelajaran.



Mengeksplorasi Perangkat AjarV.1

Guru dapat menggunakan Perangkat Ajar untuk mencari referensi atau 
inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan muridnya.

Selain melakukan pencarian berdasarkan mata pelajaran dan fase, Anda 
juga bisa menggunakan menu Filter untuk mempermudah pencarian 
pilihan perangkat ajar berdasarkan topik pembelajaran dan tingkatan 
kelas.



Klik ‘Perangkat Ajar’ di beranda 
aplikasi

Lakukan pencarian berdasarkan 
fase dan mata pelajaran

Pilih fase yang sesuai

Klik ‘Terapkan’

1.

2.

3.

4.
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Pilih fase yang sesuai dengan 
perangkat ajar yang dibutuhkan

Klik ‘Terapkan’

Klik 'Filter' untuk mempermudah 
pencarian berdasarkan topik dan 
kelas

Pilih preferensi Anda untuk filter 
sesuai topik dan kelas

5.

6.

7.

8.
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Pilih satu atau beberapa topik 
yang Anda inginkan

Klik ‘Pilih’

Pilih kelas yang sesuai. Kelas 
dapat dipilih lebih dari satu

Klik ‘Pilih’

Pilih perangkat ajar yang 
dibutuhkan dari hasil pencarian 
Anda

10.

11.

12.

13.

14.
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Modul Ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang 
digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya 
mencapai Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran. Modul ajar 
merupakan penjabaran dari Alur Tujuan Pembelajaran dan disusun 
sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. 

Buku Teks adalah jenis perangkat ajar yang menjadi standar sumber 
informasi, serta disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang 
ilmu tertentu. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan buku 
teks pelajaran. 

Berdasarkan tipe pengguna, terdapat 2 versi buku teks yaitu Buku 
Murid dan Buku Guru. Buku Murid merupakan buku pegangan bagi 
peserta didik, sedangkan Buku Guru merupakan panduan atau acuan 
bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku 
peserta didik tersebut.



Mengunduh Perangkat AjarV.2

Dengan mengunduh dokumen Modul Ajar dan Buku Teks, Anda memiliki 
kebebasan untuk mencetak buku atau menggunakannya dalam versi 
digital. Anda dapat menyimpannya di dalam gawai dan dapat diakses 
sewaktu-waktu, atau dibagikan kepada murid maupun rekan guru. 

Perangkat Ajar yang Anda unduh disimpan di ruang penyimpanan 
gawai. Anda bisa menemukannya melalui notifikasi unduhan atau 
melalui File Manager pada gawai Anda.



Pilih Modul Ajar yang Anda 
butuhkan

Baca detail Modul Ajar 

Klik ‘Unduh Modul’ untuk 
mengunduh seluruh Modul Ajar

Atau scroll ke bawah untuk 
melihat daftar pertemuan. 
Temukan dan klik ‘Lihat Semua 
Pertemuan’

1.

2.

3.

4.
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Klik ‘Unduh Semua’ untuk 
mengunduh seluruh modul

Anda dapat mengunduh modul 
per pertemuan dengan klik 
tombol ‘Unduh’ ini

Untuk melihat detail pertemuan, 
klik ‘Lihat Detail’

Anda dapat melihat detail 
dokumen dengan klik 
dokumennya

Anda dapat membagikan atau 
mengunduh per dokumen 
dengan klik tombol ini

5.

6.

7.

8.

9.
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Untuk mengunduh buku, pilih 
salah satu Buku Teks yang 
tersedia

Lihat detail Buku Teks dengan 
klik dokumennya

Anda dapat membagikan tautan 
laman ini dengan klik ‘Bagikan’

Untuk mengunduh buku, klik 
‘Unduh Buku’

Klik ‘Unduh Sekarang’

1.

2.

3.

4.

5.
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Membagikan Tautan Perangkat AjarV.3

Selain mengunduh dokumen Modul Ajar, Anda dapat membagikan 
tautan laman Perangkat Ajar ke rekan rekan guru lain. Perangkat Ajar 
dapat dibagikan lewat kanal komunikasi pada gawai Anda, seperti 
aplikasi Whatsapp, Telegram, email, dan kanal lainnya yang tersedia 
pada gawai Anda.



Pilih salah satu modul ajar yang 
dibutuhkan

Klik tombol ‘Bagikan’

Lalu, pilih kanal komunikasi 
yang ingin digunakan

1.

2.

3.

Membagikan Tautan Modul AjarV.3

1

2

3



Menandai Modul Ajar dan membuat folder baruV.4

Menandai Perangkat Ajar berarti memasukkan suatu Perangkat Ajar ke 
dalam folder Ditandai di dalam aplikasi. Dengan "menandai" Perangkat 
Ajar, Anda bisa langsung mengaksesnya kembali tanpa perlu melakukan 
pencarian ulang.

Modul ajar yang ditandai dapat dimasukkan ke dalam folder Modul Ajar 
yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menandai 
dan memasukkan Modul Ajar ke dalam folder, akan memudahkan Guru 
untuk mencari modul ajar yang dibutuhkan.



Pilih salah satu Modul Ajar yang 
dibutuhkan

Klik tombol ‘Tandai’

Klik ‘Buat Folder Baru’ untuk 
membuat folder Modul Ajar

1.

2.

3.
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Ketik nama folder Modul Ajar 
sesuai dengan kebutuhan Anda

Klik ‘Buat Folder’ 

Pilih Folder. Folder Modul Ajar 
dapat dipilih lebih dari satu

Klik ‘Tambahkan ke Folder’ 

Klik ‘Lanjut’

4.

5.

6.

7.

8.
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Menyalakan akses luring (offline) modul ajarV.5

Dengan menandai Modul Ajar, memasukkannya ke dalam folder, Guru 
dapat mengaktifkan akses luring (offline) di dalam folder tersebut. 
Sehingga, Anda dapat mengakses kembali Modul Ajar dari menu 
Ditandai tanpa perlu jaringan internet. 



Klik menu ‘Tandai’

Pilih salah satu folder Modul 
Ajar

Klik tombol ini untuk 
menyalakan akses offline

1.

2.

3.
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