
Cara Mengerjakan Soal APKGM 

1. Klik salah satu ikon aplikasi dalam layar hp Anda. 
(sebagaimana ditunjukkan tanda oleh panah.

Soal untuk Guru RA

Soal untuk Guru MI

Soal untuk Guru MTS

Soal untuk Guru MA



2. Maka akan muncul tampilan Halaman Depan Aplikasi Soal
    sebagaimana gambar di samping.

3. Untuk masuk Aplikasi Soal, selanjutnya klik tombol [Mulai].



4. Maka, akan muncul Halaman Menu Utama sebagaimana
     gambar di samping ini.

     Pada Jam Pertama, Anda harus klik tombol ini.

     Pada Jam Kedua, Anda harus klik tombol ini.



Misalnya Anda mengerjakan Paket Soal Jam Kedua untuk RA

A. Klik tombol [Soal Jam Kedua] B. Akan muncul tampilan di bawah ini.
     Selanjutnya klik tombol 
     di samping ini.



C. Akan muncul tampilan di bawah ini.
     - Tuliskanlah password yang
        benar pada tanda panah
        di bawah ini.

     - Bila password sudah benar,
       klik tombol [BERIKUTNYA].

D. Selanjutnya muncul tampilan ini.
     - Selanjutnya tuliskan iden-
        titas Anda sesuai isian 
        yang diminta, yaitu :
  > Nama Peserta
  > Nomor Test
  > Nomor Peserta Sertifikasi
  > Nomor NRG
  > Nomor NUPTK

Setelah lengkap, lanjutkan
Dengan klik [BERIKUTNYA]



E. Selanjutnya muncul tampilan ini.
     - Selanjutnya tuliskan iden-
        titas Anda sesuai isian 
        yang diminta, yaitu :
  > Nama Madrasah
  > Asal Kecamatan
  > Asal Kota / Kabupaten

Setelah lengkap, lanjutkan
Dengan klik [BERIKUTNYA]

F. Selanjutnya muncul tampilan soal-soal

    Kerjakanlah dengan memilih
    opsi jawaban yang benar.
  
    Caranya : 
    Klik bulatan opsi jawaban
    hingga muncul bulatan hitam
    pada opsi yang Anda anggap
    benar.

    Lakukan hal sama hingga 
    semua soal dijawab



G. Setelah semuanya dijawab
    maka kirimkanlah jawaban
    Anda dengan klik [KIRIM]

H. Bila selesai sebelum waktu habis, 
     maka dapat melihat langsung 
     hasil skor Anda.



I. Bila selesai tepat saat habis,
   Anda akan mendapat pesan
   akhir berikut ini.

Untuk keluar dan menutup
Aplikasi klik tombol ini.

Petunjuk Cara Membuka dan menggunakan 
aplikasi APKGM
Pada dasarnya sama untuk RA, MI, MTS, 
maupun MA. 
Yang berbeda hanya pada variasi jumlah 
mapel, jam pelajaran, dan hari pelaksana-
annya.

Hal ini juga sama pada Cara Mengerjakan 
Soal-soalnya.


