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KATA PENGANTAR

Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanangan guru sebagai 

profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru 

dalam pelaksanaan pendidikan. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan 

profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan  dilaksanakan  bagi  semua  guru,  baik  yang  sudah bersertifikat 

maupun belum bersertifikat.

Berkaitan dengan program tersebut, pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan 

kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru.  Peta guru 

tersebut dapat diperoleh melalui Asesment Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah (APKGM). 

Sasaran program strategi pencapaian target RPJMN tahun 2015–2019 antara lain adalah 

meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari  Subject  Knowledge  dan  

Pedagogical  Knowledge  yang  diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu untuk mengukur capaian RPJMN,  maka pada  tahun 2018 APKGM akan 

dilaksanakan guru madrasah yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Pedoman  ini  disusun  sebagai  acuan  bagi  penyelenggara  APKGM di  Provinsi dan  

Kabupaten/Kota  dan  semua  pihak  yang  terlibat dalam pelaksanan APKGM. Kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, kami sampaikan terima kasih yang 

sebesar- besarnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementarian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melalui 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berupaya meningkatkan kompetensi dan 

kinerja guru dan tenaga kepedidikan melalui Program pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PPKB) yang dimulai sejak  tahun 2016 yang secara bertahap, berjenjang, dan 

berkelanjutan yang akan menjadi program nasional. Dasar utama pelaksanaan PPKB adalah 

Penilaian Kinerja Guru (PKG), Evaluasi Diri Guru, dan Asesmen (Penilaian) Peningkatan 

Kompetensi Guru Madrasah (APKGM). Penilaian Kinerja Guru merupakan Penilaian terhadap 

tugas utama guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.   

Evaluasi Diri guru adalah kegiatan yang dilakukan Setiap awal tahun guru tentang apa yang 

dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar guru melakukan refleksi terhadap 

perjalanan yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pembelajaran untuk menjadi rujukan 

awal dalam meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Sedangkan Asesmen Peningkatan 

Kompetensi Guru Madrasah (APKGM) merupakan penilaian terhadap kompetensi guru 

terhadap capaian guru dalam memenuhi standar kompetensi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 standar kompetensi guru terdiri dari 4 dimensi 

kompetensi; pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.  Direktorat Guru dan Tenaga 

Kependidikan (GTK) menyiapkan pedoman APKGM untuk dijadikan rujukan dalam 

melaksanakan penilaian terhadap kompetensi guru di lingkungan kementerian agama. 



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2101);

7. Peraturan Manteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627)



C. TUJUAN

1. Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru pada dimensi kompetensi 

pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan jenis pembinaan profesional guru  yang harus diikuti oleh guru dalam program 

pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB).

3. Memperoleh hasil APKGM yang merupakan bagian dari penilaian kompetensi guru dan 

akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan 

dan apresiasi kepada guru.

D. SASARAN

Sasaran APKGM adalah semua guru madrasah yang telah lulus sertifikasi di jenjang RA, MI, 

MTs, dan MA. 

E. MANFAAT

Manfaat APKGM yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan memberikan manfaat 

sebagai berikut;

1. Bagi Guru

APKGM memberikan cermin kepada guru terhadap kompetensinya sehingga bisa digunakan 

sebagai dasar bagi guru untuk memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensinya.

2. Bagi Madrasah

APKGM membantu pengelola madrasah dalam menyusun rencana pengembangan madrasah 

terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia di madrasah sesuai dengan visi dan 

misi madrasah.

3. Bagi Pemerintah

APKGM menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam 

meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB II

ASESMEN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MADRASAH

(APKGM)

A. LANDASAN APKGM

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara 

eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara 

berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum 

bersertifikat. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenegPAN&RB) Nomor 16 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Agar 

pelaksanaan PKB bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan, maka 

diperlukan sebuah sistem untuk mengetahui peta kompetensi guru, agar upaya peningkatan 

kompetensi guru bisa tepat sasaran dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk 

mengetahui peta kompetensi guru tersebut adalah melalui proses asesmen atau penilaian.

Menurut ahli, asesmen atau penilaian adalah proses sistematik pengumpulan, penganalisaan, 

dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana pembelajar mencapai tujuan 

(Gronlund (1984) dalam Asep Jihad dan Abdul Haris). Meurut Boyer & Ewel mendefe-

nisikan assessment sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang 

kurikulum atau program, tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan system 

institusi.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, penilaian merupakan suatu tindakan 

memilih, menentukan, dan menilai suatu objek tertentu secara kualitatif (baik-buruk, tinggi-

pendek, besar-kecil, dll) berdasarkan atas beberapa standar atau kriteria tertentu.

Kriteria yang dimaksud dalam asesmen kompetensi guru adalah standar kompetensi guru yang 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi 

guru.  Dalam pedoman ini, secara khusus akan melakuka penilaian terhadap 2 dimensi 



kompetensi guru; yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan kompetensi 

kepribadian dan sosial aakn diatur kemudian dalam pedoman yang lain. Berikut adalah 

kompetensi inti sesuai dengan Permendikas Nomor 16 Tahun 2007;

DIMENSI KOMPETENSI DALAM ASESMEN PENINGKATAN KOMPETENSI

1. PEDAGOGIK

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual.

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan 

yang diampu.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

e. Memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2. PROFESIONAL

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu.

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu.

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.

Disamping landasan hukum pelaksanaan APKGM di atas, terdapat landasan filosofis, teoritik 

pedagogik, dan empiric dari pelaksanaan APKGM. 



1. Landasan Filosofis

a. Hak masyarakat dan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. 

b. Diperlukan guru yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas. 

c. Peserta didik harus terhindar dari proses pembelajaran yang tidak berkualitas. 

d. Membangun budaya mutu bagi guru. 

e. Untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

f. Hakekat sebuah profesi 

1) Profesi guru merupakan profesi khusus, yang memerlukan persyaratan kompetensi 

yang khusus pula. 

2) Kompetensi guru yang bersifat khusus itu memerlukan perlakuan yang khusus pula. 

APKGM merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru yang baik kepada guru. 

3) Penyandang profesi guru menerima penghargaan dan kesejahteraan yang bersifat 

khusus. Karena itu perlu ada keseimbangan antara kompetensi yang mereka miliki 

dengan penghargaan dan kesejahteraan yang diterimanya. 

2. Landasan Teori Pedagogik

a. APKGM adalah penilaian terhadap kompetensi guru sebagai bagian penilaian kinerja 

guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. 

b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika 

berbasis pada pemetaan kompetensi guru. 

c. APKGM berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan 

profesional), sebagai dasar program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

dan bagian dari proses Penilaian Kinerja dan Kompetensi (PKK). 

d. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas 

para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari 

upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengendalian yang dilaksanakan 

secara terus menerus dan tersistem. Upaya pengendalian dilakukan melalui pengujian 

dan pengukuran. Profesi guru akan bermutu jika secara terus-menerus dilakukan 

pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui APKGM. 

e. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan 

pekerjaan, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan 



pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (T.R. Mitchell, 

2008). 

f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalitas 

guru yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja guru dan APKGM. 

3. Landasan Empirik

a. Pembinaan dan pengembangan profesi guru tanpa didasari bukti-bukti empirik atas 

kompetensi guru, sehingga penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan 

dalam bentuk pelatihan guru menjadi tidak terarah. 

b. Beberapa studi membuktikan bahwa APKGM berdampak positif pada perbaikan kinerja 

guru dan peningkatan mutu pendidikan. 

c. Kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat guru semakin tinggi, 

dihubungkan dengan kinerja guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. 

B. PRINSIP ASESMEN

APKGM mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik 

dalam domain content. Kompetensi bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi 

sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik 

guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan 

adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam 

kelas. Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan substansi bidang studi (subject matter) 

berdasarkan latar belakang pendidikan, sertifikat pendidik dan jenjang pendidikan tempat guru 

bertugas. 

Oleh karena itu instrumen tes untuk guru MI, MTs, MA dan MAK dibedakan sesuai dengan 

jenjang pendidikan tempat guru tersebut bertugas. APKGM pedagogik mengunakan pendekatan 

inti sel dari varian kompetensi pedagogik dimaksud. Dalam pelaksanaan APKGM harus 

diperhatikan prinsip-prinsip APKGM sebagai berikut.

1. Objektif

Pelaksanaan APKGM dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan 

apa adanya.

2. Adil



Dalam pelaksanaan APKGM, peserta APKGM harus diperlakukan sama dan tidak 

membeda-bedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan harus dilayani sesuai 

dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif.

3. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APKGM seperti mekanisme kerja, 

sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang 

memerlukan.

4. Akuntabel

Pelaksaan APKGM harus dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun 

keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

C. MEKANISME PERENCANAAN

Perencanaan APKGM diawali dengan melakukan analisis Standar Kompetensi Guru yang 

termaktub dalam Permendiknas Nomr 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut ini;

1. Penyusunan Juknis APKGM)

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendis dan Direktorat Guru dan 

Tenaga Kependidikan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan APKGM. Juknis ini 

disahkan Oleh Dirjen Pendis selaku penanggung jawab pelaksanaan APKGM. Selanjutnya 

teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Mengembangkan APKGM sistem On Line

Untuk melaksanakan APKGM dikembangkan sistem evaluasi berbasis android. Evaluasi 

dengan sistem ini dapat menjangkau wilayah yang luas, lebih ekonomis, praktis, dan efektif. 

Sistem online ini dapat diunggah di Playstore kemudian dapat diunduh dan diinstall untuk 

digunakan dalam APKGM.

3. Sosialisasi APKGM

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan sosialisasi terhadap konsep dan 

Juknis APKGM kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tujuan sosialisasi adalah untuk menjelaskan 

prosedur, norma, dan standar yang menjadi kebijakan Direktorat Guru dan Tenaga 

Kependidikan dalam pelaksanaan APKGM. Selain itu sosialisai juga bertujuan untuk 

mengalokasikan dana di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhadap pelaskanaan APKGM.

4. Pembentukan Panitia APKGM



Panitia APKGM dibentuk dengan tujuan menyiapkan seluruh perangkat dan proses 

pelaksanaan APKGM berjalan sesuai dengan tujuan. Panitia APKGM terdiri dari panitia di 

Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan, Panitia di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas panitia di masing – 

masing tingkatan sebagai berikut;

Panitia APKGM di Kanwil Kementerian Agama Provinsi bertugas;

a. Mensosialisakan pelaksanaan APKGM ke KanKemenag kab/Kota

b. Mendistribusikan Juknis APKGM ke KanKemenag Kab/Kota

c. Mengatur jadwal pelaksanaan APKGM

Panitia APKGM di Kantor Kementerian Agama Kabpaten/Kota bertugas;

a. Mensosialisasikan pelaksanaan APKGM kepada kepala Madrasah dan Guru di 

wilayahnya

b. Memberikan surat tugas kepada guru 

c. Menyediakan tempat pelaksanaan APKGM

5. Penyusunan Perangkat APKGM

Penyusunan perangkat APKGM diawali dengan mencermati standar kopetensi guru dan 

diakhir dengan penyusunan butir. Dalam mencermati standar kompetensi dulu difokuskan 

dalam memutuskan dimensi kompetensi yang akan dikembangkan dalam asesmen ini. 

Tahap awal telah diputuskan untuk melakukan asesmen terhadap kompetensi pedagogik dan 

professional. 

STANDAR 
KOMPETENSI GURU

ANALISIS 
KOMPETESI GURU

PENGEMBANGAN 
KISI - KISI 

PENYUSUNAN BUTIR 
SOAL

Regulasi,  Pengembangan,  dan Pengawasan

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1 : Alur Penyusunan Perangkat APKGM

1. Standar Kompetensi Guru

Menurut UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10, disebutkan,  

“Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnya” Permendikan Nomor 16 Tahun 2007  telah menetapkan standar 

kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi : kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Penjelasan keempat kompetensi ini 

secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran.

b. Kompetensi kepribadian adalah adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

c. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas 

dan mendalam.

2. Analisis Kompetensi Guru

Analisis Kompetensi guru difokuskan pada kompetensi pedagogik dan kompetensi 

professional. Analisis kompetensi ini dilakukan untuk menemukan pola atau kategori 

atau kelompok kompetensi yang ada dalam kompetensi pedagogik dan professional. 

Hasil analisi dari dua kompetensi pedagogik dan professional dikelompokkan dalam 

table berikut ini;

Kompetensi Pedagogik.

NO KELOMPOK 
KOMPETENSI

KOMPETENSI INTI

1 Penguasaan terhadap a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek 



psikologi belajar fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan 
intelektual.

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik.

c. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 
dengan peserta didik.

d. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki.

e. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
2 Kemampuan terhadap 

pengembangan kurikulum
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 
pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

3 Kemampuan penggunaan 
media belajar

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan pembelajaran.

4 Kemampuan terhadap 
penilaian pembelajaran

a. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belaja

b. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 
kepentingan pembelajaran.

c. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran.

Kompetensi Profesional

NO KELOMPOK 
KOMPETENSI

KOMPETENSI INTI

1 Penguasaan terhadap 
Materi Pelajaran

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 
diampu
Mengembangkan materi pembelajaran yang 
diampu secara kreatif.

2 Kemampuan terhadap 
Standar Kompetensi

Menguasai standar kompetensi dan kompetensi 
dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang 
diampu.

3 Kemampuan penggunaan 
media belajar

Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk berkomunikasi dan 
mengembangkan diri 

4 Kemampuan terhadap 
penilaian pembelajaran

Mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan melakukan tindakan 
reflektif

3. Pengembangan Kisi – Kisi

Pengembangan kisi – kisi diawali dengan menyusun matrik antara kelompok 

kompetensi, kompetensi itu, materi, indicator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Berikut 

tabel penyusunan kisi – kisi soal;

N KELOMPOK KOMPETENS INDIKATO BENTUK NOMOR 



O KOMPETENSI I INTI R SOAL SOAL SOAL

Masing – masing kelompok kompetensi dan kompetensi inti dirumuskan indicator yang 

bisa digunakan untuk mengetahui capaian kompetensi inti tersebut. Satu kompetensi bisa 

diukur dengan beberapa soal dan beberapa bentuk soal. Jumlah soal tergantung dari 

seberapa luas cakupan dan kedalaman materi inti tersebut. Sedangkan bentuk soal 

tergantung ranah kompetensi apa yang mau dinilai (afektif, kognitif, atau psikomotor).  

4. Penyusunan Butir Soal

Langkah akhir dalam perencanaan APKGM adalah penyusunan butir soal. Setelah kisi – 

kisi disusun langkah selanjutnya adalah memindahkan seluruh bentuk soal dan nomor 

soal ke lembaran tempelate soal yang diguakan dalam analisis kompetensi kompetensi 

guru madrasah.

LEMBAR SOAL  PRE TEST

ASESMEN KOMPETENSI PENINGAKATAN GURU  MADRASAH 
(AKPKGM) 
TAHUN 2018

PETUNJUK UMUM
1. Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab pertanyaan.
2. Silahkan menjawab pada lembar jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban yang paling tepat.
---Selamat Bekerja---

1. Penguasaan psikologi peserta didik di madrasah……......
A. ……………………….

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN ISLAM

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Lapangan Banteng Barat 3 – 4, Jakarta Pusat 10270



B. ……………………….
C. ……………………….
D. ……………………….

D. PELAKSANAAN ASESMEN

1. Syarat Peserta APKGM

Kepesertaan APKGM 2018 ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut.

Persyaratan Umum

a. Memiliki sertifikat pendidik dan NRG

b. Memiliki NUPTK dan / atau NPK 

c. Guru PNS dan bukan PNS yang terdaftar dalam SIMPATIKA

d. Masih aktif mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang studi sertifikasi 

e. Membawa surat keterangan memenuhi syarat sebagai dari peserta APKGM dari 

madrasah masing-masing yang ditempeli foto 4x6 dan distempel.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus diberikan karena tidak semua guru dengan persyaratan di atas 

diiukutsertakan dalam APKGM 2018 ini. Adapun guru-guru yang harus mengikuti adalah:

Bagi Guru RA

Guru yang memiliki sertifikat pendidik matapelajaran Guru Kelas RA.

Bagi Guru MI

Guru yang memiliki sertifikat pendidik matapelajaran :

a. Guru kelas atau yang diakui sebagai guru kelas (sesuai Lampiran 4 Kepdirjen Pendis 

No. 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi 

Guru Madrasah Tahun 2018)

b. Bahasa Arab, 

c. Quran Hadits, 

d. Fiqih, 

e. Akidah Akhlaq, 

f. SKI, dan



g. Penjaskes.

Bagi Guru MTS

Guru yang memiliki sertifikat pendidik matapelajaran :

a. Bahasa Indonesia, 

b. Bahasa Inggris, 

c. Matematika,

d. IPA atau yang diakui sebagai guru IPA (sesuai Lampiran 4 Kepdirjen Pendis No. 7214 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru 

Madrasah Tahun 2018)

e. Bahasa Arab, 

f. Quran Hadits, 

g. Fiqih, 

h. Akidah Akhlaq, dan 

i. SKI

Bagi Guru MA

Guru yang memiliki sertifikat pendidik matapelajaran :

a. Bahasa Indonesia, 

b. Bahasa Inggris, 

c. Matematika, 

d. Biologi, 

e. Kimia, 

f. Fisika 

g. Ekonomi, 

h. Sosiologi, 

i. Geografi

j. Bahasa Arab, 

k. Quran Hadits, 

l. Fiqih, 

m. Akidah Akhlaq, 

n. SKI

2. Ketentuan Umum Pelaksanaan APKGM



Beberapa ketentuan umum dalam pelaksanaan APKGM sebagai berikut:

a. APKGM dilaksanakan secara online dengan menggunakan smartphone atau tablet yang 

berbasis android (bukan IOS).

b. APKGM dimulai secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan selama 120 menit atau 2 jam. 

c. Panitia menyediakan tempat dan pengawas ruang.

d. Panitia tidak menyediakan wifi tambahan, karena itu setiap peserta harus menyiapkan 

paket data yang cukup untuk smartphone atau tablet masing-masing.

e. Panitia tidak menyediakan kabel dan colokan listrik, karena itu setiap peserta diminta 

membawa power bank yag sudah diisi penuh dan cukup selama pelaksanaan asesmen.

f. Setiap peserta tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone 

lain, alat penyimpan data (flash disk, external hardisk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam 

ruangan ujian.

g. Setiap peserta hendaknya memindahkan atau membersihkan smartphone atau tablet 

masing-masing dari aplikasi atau file-file lain yang tidak penting, agar akses internet 

lebih lancar. 

h. Setiap peserta wajib mengikuti ujian sendiri dan tidak diperkenankan mewakilkan 

kepada orang lain atau tidak didampingi. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada 

orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta APKGM dinyatakan 

gugur. 

i. Peserta yang terlambat hadir pada waktu yang telah ditentukan, dapat mengikuti 

APKGM tanpa diberikan tambahan waktu. 

j. Setiap tempat APKGM akan dipantau oleh Panitia dari Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Republik Indonesia. 

k. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan APKGM dan ketidakhadiran 

peserta, wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

3. Tempat Pelaksanaan APKGM

Tempat pelaksanaan ditentukan oleh Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten / 

Kota masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Tidak gaduh / bising

b. Representatif  dan bisa menampung seluruh peserta 

c. Tidak kedap sinyal seluler 



d. Lebih diutamakan ruangan yang relatif lebih luas misalnya: aula atau auditorium.

4. Petugas APKGM

Petugas APKGM terdiri dari Panitia dari Kanwil Provinsi dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten / Kota.

E. Organisasi Penyelenggara

Gambar 2 : Bagan Organisasi Penyelenggara APKGM

F. Hasil Pencapaian Kompetensi

Hasil APKGM berupa pemetaan kompetensi akan digolongkan menjadi dua kelompok 

kompetensi, yaitu : kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogic 

berupa pemahaman terhadap wawasan dan teori-teori pendidikan, strategi pembelajaran, 

perangkat pembelajaran, dan penelitian pendidikan (PTK). Sedangkan kompetensi profesional 

berupa pemahaman dan praktik terkait dengan materi pembelajaran (subject matter) yang 

diampu sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing.

      Hasil pencapaian setiap peserta akan menentukan kategori nilai kompetensi dan jenis 

pembinaannya.

KANWIL KEMENAG 
PROVINSI

KANTOR 
KEMENAG 
KAB./KOTA

KANTOR 
KEMENAG 
KAB./KOTA

KANTOR 
KEMENAG 
KAB./KOTA

TEMPAT APKGM    TEMPAT APKGM    TEMPAT APKGM    



Adapun kategori nilai dan jenis pembinaannya adalah sebagai berikut.

a. Kategori Pembinaan Kompetensi Pedagogik

1) Nilai 76-100 : Pembinaan Paket A

2) Nilai 51-75 : Pembinaan Paket B

3) Nilai 26-50 : Pembinaan Paket C

4) Nilai 0 -25 : Pembinaan Paket D

b. Kategori Pembinaan Kompetensi Profesional

1) Nilai 76-100 : Pembinaan Paket A

2) Nilai 51-75 : Pembinaan Paket B

3) Nilai 26-50 : Pembinaan Paket C

4) Nilai 0 -25 : Pembinaan Paket D

G. Sistem Pelaporan

Panitia Pelaksanaan Kanwil menyusun laporan pelaksanaan APKGM di wilayahnya untuk 

dilaporkan ke Direktorat GTK Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan dari 

pertimbangan untuk pengembangan profesi dan karir guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

BAB III

PETUNJUK KHUSUS

A. Persiapan Perangkat bagi Peserta Asesmen
1. Memiliki handphone atau tablet dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Berbasis android (bukan IOS pada IPhone atau IPAD)
- Memiliki RAM memori minimal 2 GB dengan memori internal minimal ruang 

kosong 100 MB
2. Memiliki Power Bank kapasitas cukup dan telah diisi dengan penuh (full charge)
3. Menggunakan sinyal seluler 3G atau 4G yang paling kuat
4. Memiliki paket data internet yang cukup saat asesmen



5. Handphone atau Tablet android peserta hendaknya :
- Sudah diinstall aplikasi : Google Go (dari Playstore)
- Sudah memiliki email dari gmail.

B. Persiapan Aplikasi
Aplikasi yang perlu disiapkan oleh peserta APKGM 2018 ini adalah:

1. Aplikasi Sosialisasi
Aplikasi ini berbasis web yang bisa dibuka menggunakan laptop/komputer atau 
menggunakan handphone. Aplikasi Sosialisasi sengaja dibuat dengan tujuan setiap 
peserta memahami dengan baik dan benar-benar siap dan mahir dalam melaksanakan 
asesmen. Aplikasi ini diberikan sebelum pelaksanaan APKGM dengan harapan para 
peserta dapat berlatih menggunakannya sehingga menjadi mahir.
Aplikasi ini dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu :
Cara Pertama:
- Download dari web : https://sites.google.com/apkgm-jatim, 
- Hasilnya berupa file apk, kemudian dimasukkan / dikopikan ke dalam handphone
- File tersebut kemudian diinstall dalam handphone hingga selesai
- Aplikasi siap dibuka dan digunakan
Cara Kedua: 
Aplikasi ini dapat dikirimkan oleh Panitia melalui WattsApp (WA) ke seluruh peserta 
dengan cara:
- Klik link aplikasi untuk mendownload dari pesan WA yang diperoleh 
- Kemudian klik untuk menginstall hingga selesai.
- Aplikasi siap dibuka dan digunakan sosialisasi

Catatan : 
Seringkali beberapa handphone tertentu menolak diinstall (karena file apk ini belum 
teregistrasi API atau Playstore.)
Solusinya : 
Saat akan install, terbuka setting / setelan install, kemudian ubahkan button nya  menjadi 
allow / ijinkan, kemudian lanjutkan install hingga selesai.

Isi aplikasi sosialisasi ini adalah :
a. Pengantar
b. Petunjuk Umum
c. Soal Latihan
d. Daftar Peserta 
e. Petunjuk Download Soal

2. Aplikasi Soal 
Aplikasi soal APKGM dibuat secara khusus hanya untuk pelaksanaan asesmen saja. 
Aplikasi ini hanya bisa dioperasikan dengan menggguakan handphone atau tablet 
android. Karena itu setiap peserta tidak diperkenankan membawa laptop.
Aplikasi soal APKGM dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :



a. Aplikasi untuk guru RA (berwarna orange)
b. Aplikasi untuk guru MI (berwarna hijau)
c. Aplikasi untuk guru MTS (berwarna biru), dan 
d. Aplikasi untuk guru MA (berwarna abu-abu).

Para peserta APKGM harus mendownload aplikasi sesuai dengan tingkatan guru 
masing-masing.
Sebagaimana cara memperoleh Aplikasi Sosialisasi di atas, cara memperoleh Aplikasi 
Soal APKGM ini ada 2 cara, yaitu:
Cara Pertama:
- Download dari web : https://sites.google.com/apkgm-jatim, atau
- Hasilnya berupa file apk, kemudian dimasukkan / dikopikan ke dalam handphone
- File tersebut kemudian diinstall dalam handphone hingga selesai
- Aplikasi siap dibuka dan digunakan
Cara Kedua: 
Aplikasi ini dapat dikirimkan melalui WattsApp (WA) ke seluruh peserta. Pengiriman 
dilakukan oleh Panitia dengan Cara:
- Klik link aplikasi untuk mendownload dari pesan WA yang diperoleh
- Kemudian klik untuk menginstall hingga selesai.
- Aplikasi siap dibuka dan digunakan sosialisasi

Catatan : 
Seringkali beberapa handphone tertentu menolak diinstall (karena file apk ini belum 
teregistrasi API atau Playstore), untuk mengatasinya pada saat akan install terbuka 
setting / setelan install, kemudian ubahkan button nya  menjadi allow/ijinkan, kemudian 
lanjutkan install hingga selesai.

Isi aplikasi soal terdiri dari:
a. Halaman Depan / Beranda
b. Pilihan Soal
c. Soal Tes
d. Melihat Hasil Tes

C. Penggunaan Soal APKGM
(Cara Membuka dan Menggunakan Aplikasi Soal APKGM lihatlah pada file 
presentasi Power Point)



BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan APKGM merupakan upaya yang terencana dalam mendapatkan peta kompetensi guru 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan profesi dan guru yang bersangkutan. 

APKGM akan menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui 

Kanwil Kementarian Agama Provinsi.

Pedoman ini bertujuan memberikan penjelasan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pelaksanaan APKGM. Jika ada yang kurang, akan dilakukan penyempurnaan. 


