
 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Telp. (0651) 22442, 22510, 25103 Fax. (0651) 25103, 22510 

Banda Aceh 
 

   
 

Nomor  :    KW.01.4/PP.00/2265 /2015                           Banda Aceh, 27 April 2015 
Lamp  :    1 (satu) eks 
Perihal : Kompetisi Guru Madrasah Berprestasi 
  Tahun 2015 
   
 
  Kepada Yth.  
  Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota 
  Se Provinsi Aceh 

di  
       Tempat 
    

  Assalamu’alaikum Wr. Wb 
   
Dengan ini diberitahukan bahwa Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh akan menyelenggarakan Kompetisi Guru Madrasah Berprestasi 
Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). 
Kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam  rangka membangkitkan motivasi bagi Guru-guru di 
lingkungan Madrasah untuk dapat memberikan prestasi terbaiknya dalam melaksanakan 
tugas sehari hari.  
 

Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahap yang diawali dengan penilaian dokumen, 
Portopolio peserta, visitasi ke satuan kerja dan pemanggilan peserta yang masuk pada acara 
Grand Final.  Bagi Juara I, II dan III untuk masing-masing jenjang akan memperoleh 
penghargaan dan hadiah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.  
 
Sehubungan dengan itu, mohon bantuan saudara untuk dapat mengirimkan berkas calon 
peserta yang terbaik sebagai wakil/utusan Kabupaten/kota masing-masing paling lambat 
tanggal 18 Mei 2015 ke Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 
 
 

        An. K e p a l a 
        Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 
  

 
 
 Drs. Efendi, M.Si 
 NIP.196601081997031001 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH 
Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Telp. (0651) 22442, 22510, 25103 Fax. (0651) 25103, 22510 

Banda Aceh 
 

   
 

KOMPETISI GURU MADRASAH BERPRESTASI 
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI ACEH TAHUN 2015 

 

 

A. Pengantar 

 

Sekolah/ Madrasah sebagai organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan. Keberhasilan 
program pendidikan dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan faktor 

lingkungan lainnya.  Apabila faktor tersebut terpenuhi dengan baik serta didukung oleh 

proses belajar bermutu, maka pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan mutu 

pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 
 

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses 

pembelajaran yaitu keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan 

perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang cukup canggih. Kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat perlu 

terus dikembangkan untuk menunjang keberhasilan siswa agar siap bersaing dalam 

menghadapi pesatnya teknologi. 
  

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat 

dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara tegas telah 

mengatur kondisi ideal baik dari segi formasi, kualifikasi mupun kompetensi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan  pada Satuan Pendidikan yang diharapkan dapat terpenuhi untuk dapat 

terlaksananya proses belajar mengajar sehingga menghasilkan output yang maksimal. 
 

Namun keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan seringkali 

hanya dilihat dari segi jumlah dan Kualifikasinya saja, hal ini menyebabkan belum 

maksimalnya peningkatan mutu sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, 

disamping seringnya dilakukan pengawasan juga dapat dilakukan dengan melaksanakan 
kegiatan kompetisi baik di tingkat Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, maupun Pengawas 

Pendidikan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan suatu persaingan positif yang bermuara 

pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan  
 

B. Dasar 

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

 2.   Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

 3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 5.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan; 

 6.   Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

8.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru;  

 9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama; 

 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Kementerian Agama; 



 
 

 
C. Tujuan 

 1.  Mendorong dan meningkatkan motivasi dan profesionalisme Guru Madrasah dalam 

melaksanakan tugas; 

 2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru madrasah yang memiliki kompetensi, 

dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas; 

 3. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan pada Madrasah. 

 

D. Kategori Kompetisi 

 1.  Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta 

 2.  Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta 

 3.  Guru Madrasah Aliyah Negeri/Swasta 

 

E. Kriteria Peserta 

 Guru Tetap pada Madrasah Negeri/Swasta  dengan syarat sebagai berikut: 

 a. Aktif menjalankan tugas sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran; 

 b. Berstatus PNS atau Non PNS; 

 c. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1); 

 d. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada Madrasah Negeri/Swasta sekurang-

kurangnya 5 Tahun (TMT 01 Januari 2010/sebelumnya) ; 

 e.  Belum pernah mendapatkan penghargaan apresiasi peringkat/juara I dan II Guru 

Berprestasi di tingkat Provinsi dan peringkat I, II, dan III Tingkat Nasional yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Agama selama 3 (tiga) tahun terakhir; 

 f.  Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru. 

 

F. Persyaratan Peserta 

 Guru Tetap pada Madrasah Negeri/Swasta  dengan syarat sebagai berikut: 
 

1. Diajukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota setempat.  Tiap-tiap Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/kota dapat mengajukan calon peserta maksimal 12 (dua 

belas) orang  yang  terdiri dari 4 (empat) orang untuk guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 

(empat) orang untuk guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 4 (empat) orang untuk guru 

Madrasah Aliyah (MA)  
 

2. Mengisi Formulir sebagaimana terlampir; 

 

3.  Menyerahkan dokumen portofolio (dijilid rapi, namun bisa dibuka/dibaca dengan mudah) 

yang komponennya meliputi: 
a. Kualifikasi akademik, 

b. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dalam waktu maksimal 4 (empat) tahun terakhir 

(boleh foto copy, dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan), 

c. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

e. Penilaian dari Pengawas, 

  f.  Prestasi akademik, 
g. Karya pengembangan profesi, 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yang diperoleh selama 4 (empat) tahun terakhir 

(boleh foto copy, dilegalisasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan),  

i.  Pengalaman organisasi di bidang pendidikan, sosial atau keagamaan selama 4 (empat) 

tahun terakhir, 
j.  Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yang diperoleh selama 4 (empat) 

tahun terakhir. 

 
4.  Menyerahkan karya tulis ilmiah berbentuk laporan atau project report, dengan ketentuan: 

a. Isinya berupa paparan tentang (1) progam /kegiatan pengembangan bakat, potensi dan 

prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat yang telah/sedang dilaksanakan  
b.  Jumlah halaman maksimal 25  halaman (kertas ukuran A4; spasi 1,5; font Arial/Times 

New Roman ukuran 12 points; tidak termasuk foto atau grafik yang menjadi lampiran). 

c.  Menggunakan kata tulis dan notasi ilmiah buku/standar; 

d.  Karya sendiri (bukan hasil karya orang lain/plagiat) dan bersifat individual meskipun 

program/ kegiatan pengembangan  yang dilakukan merupakan kerja kelompok; 

e.  Ditulis secara khusus untuk keperluan Kompetisi Guru Madrasah Tahun 2015; bukan 
merupakan skripsi/tesis/disertasi atau sadurannya; dan belum pernah dipublikasikan. 

 



 
 

 
5.  Diutamakan bagi Guru yang memiliki kemampuan berbahasa Arab atau Inggris secara 

aktif. 

 

6.  Tiap-tiap berkas (dokumen portofolio, karya tulis ilmiah, dll) disampaikan sesuai format 
terlampir. 

 

7.  Semua dokumen dijilid dengan cover : 

a. Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) berwarna Hijau 

b. Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) berwarna Merah 

c. Guru Madrasah Aliyah (MA) berwarna Biru 
 

 

G. Kriteria Penilaian 

 1.  Penetapan pemenang dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen portofolio, karya 

tulis, dan presentasi dan wawancara. 

2.  Aspek yang dinilai meliputi: (1) dokumen portofolio, (2) Karya tulis, (3) presentasi dan 

wawancara tentang penguasaan, pemahaman dan wawasan tentang pengembangan bakat 

potensi dan prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat, dan (4) kemampuan 

berbahasa asing (Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris). 
3. Penilaian potofolio menggunakan kriteria dan pedoman penilaian sebagaimana ditetapkan 

dalam pedoman penilaian Kompetisi Guru Madrasah Berprestasi Tahun 2015.  

4. Penilaian karya tulis dilakukan terhadap aspek (1) isi (seperti akurasi data, kebenaran 

konsep, aktualitas, solusi, dan dampak (hasil); (2) penyajian (seperti sistematika /Iogika, 

pendekatan dan penggunaan bahasa/komposisi kata/kalimat); dan (3) referensi (seperti 
ragam sumber dan tahun publikasi). 

 5. Penilaian presentasi dilakukan  antara lain terhadap aspek: ke]elasan dan ketuntasan, 

sistematika media yang digunakan, dan penggunaan waktu. Dalam presentasi dilakukan 

pula penilaian terhadap kemampuan berbahasa Arab/Inggris. 

 

 
H. Mekanisme Pelaksanaan 

 1.  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota mengajukan peserta dari Kabupaten/kota 

setempat dengan mengirimkan 1 (satu) eksemplar dokumen keikutsertaan Kompetisi, yang 

terdiri dari : (a) formulir  yang sudah diisi lengkap, (b) rekomendasi atau pengajuan 

sebagai peserta dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota setempat, (c) dokumen 
portofolio, dan (d) karya tulis ilmiah, disertai lampiran yang berupa foto atau grafik (jika 

ada). 

 2.  Nama-nama peserta yang diajukan beserta dokumen kelengkapannya telah diterima oleh 
Panitia paling lambat tanggal 18 Mei 2015 Jam 17 .00 WIB di alamat :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 3.  Kompetisi dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penilaian : (a) tahap pertama merupakan 
penilaian terhadap dokumen potofolio dan karya tulis., (b) tahap kedua merupakan tahap 

verifikasi dan klarifikasi, dan (c) tahap ketiga merupakan grand final yang terdiri dari 

penilaian terhadap presentasi  karya tulis dan wawancara.  

  Penilaian tahap pertama dilakukan terhadap dokumen seluruh peserta yang diajukan oleh 
Kantor Kementerian Kabupaten/kota.  Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap 

sejumlah peserta yang perlu dilakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap dokumen yang  

diserahkan (disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia). Sedangkan 

penilaian tahap ketiga dilakukan terhadap sejumlah 90 (sembilan puluh orang) peserta 

terbaik dengan rincian masing-masing jenjang sejumlah 30 (tiga puluh) peserta. 

 

 

PANITIA KOMPETISI GURU MADRASAH BERPRESTASI TAHUN 2015 

 

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH 

 
Jl. Tgk Abu Lam U, No. 9 

Banda Aceh 23242 

Telepon/Fax: 0651- 25103 

Email: mapenda_nad@yahoo.com 
 



 
 

 
4.  Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Hasil penilaian dan Kompetisi bersifat 

final. 

 
5.  Pemenang pertama, kedua dan ketiga untuk masing-masing jenjang akan diberi 

penghargaan  oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, berupa 

sertifikat dan Peralatan Pengolah Data (Laptop dan Tablet). 

 

 

I.  Waktu Pelaksanaan 

Kompetisi Guru Madrasah berprestasi ini dilakukan melalui proses yang dimulai bulan April 

2015 dan berakhir pada bulan Juni 2015. Batas akhir penerimaan Daftar Nama peserta 

Kompetisi beserta dokumennya paling lambat tanggal 18 Mei 2015 pukul 17.00 WIB. Penilaian 

tahap pertama  dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2015. Verifikasi dan klarifikasi melalui 

visitasi dilaksanakan pada akhir Mei 2015. Sedangkan tahap Grand final dilaksanakan pada 
awal Bulan Juni Tahun 2015 (Jadwal ditentukan kemudian). Penyerahan Penghargaan 

dilaksanakan pada akhir Kegiatan Grand final untuk masing-masing jenjang. 

 

J. Penutupan 

Melalui Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Guru Madrasah Berprestasi baik di tingkat 
Kabupaten/kota, Provinsi maupun pusat diharapkan dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan profesional Guru Madrasah, disamping melakukan pengawasan dan 

pengembangan kemampuan profesional lainnya.  Hal ini diharapkan mampu menciptakan 

suatu persaingan positif yang bermuara pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

pendidikan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.  Kepada semua pihak 
kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan, partisipasi dan kontribusinya 

dalam penyelenggaraan kegiatan ini. 

 

 

 

 
 Banda Aceh, 27 April 2015 

 

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 

  

 

 
 

   Drs. Efendi, M.Si 

 NIP.196601081997031001 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
FORMULIR  KOMPETISI  GURU MADRASAH  BERPRESTASI 2015 

PROPINSI ACEH 
 
 

KABUPATEN/ KOTA   : ………………………………………………………………………………………… 
 

1. Nama lengkap   : ………………………………………………………………………………………… 
2.  Gelar akademik   : ………………………………………………………………………………………… 
3.  Tempat, Tgl lahir   : ………………………………………………………………………………………… 
4. NIP  (bagi PNS)   : ………………………………………………………………………………………… 
5.  Jenis kelamin   : ………………………………………………………………………………………… 
6.  Sertifikasi guru   :           Belum             Sudah: Tgl/bln/Tahun Lulus………...………. 
7 . Pangkat/ Golongan   : ………………………………………………………………………………………… 
8.  TMT sebagai guru   : ………………………………………………………………………………………… 
9.  TMT sbg Guru pada Madrasah ybs : ………………………………………………………………………………………… 
10. TMT PNS (sesuai SK, bagi PNS) : ………………………………………………………………………………………… 
11. TMT Golongan terakhir (bagi PNS) : ………………………………………………………………………………………… 
12. Nama Madrasah   : ………………………………………………………………………………………… 
13. Alamat Madrasah    

Jalan dan nomor   : ………………………………………………………………………………………… 
Kelurahan/Desa   : ………………………………………………………………………………………… 
Kecamatan    : ………………………………………………………………………………………… 
Kabupaten/kota   : ………………………………………………………………………………………… 
Provinsi     : ………………………………………………………………………………………… 
Telepon/Faximili   : ………………………………………………………………………………………… 
Email    : ………………………………………………………………………………………… 
 

14. Mata pelajaran *)   : ………………………………………………………………………………………… 
15. Tugas Tambahan **)   : ………………………………………………………………………………………… 
16. Total JTM / Minggu   : ………………………………………………………………………………………… 
17. Alamat Rumah    

Jalan dan nomor   : ………………………………………………………………………………………… 
Kelurahan/Desa   : ………………………………………………………………………………………… 
Kecamatan    : ………………………………………………………………………………………… 
Kabupaten/kota   : ………………………………………………………………………………………… 
Provinsi    : ………………………………………………………………………………………… 
Telepon/Faximili   : ………………………………………………………………………………………… 
Email    : ………………………………………………………………………………………… 

18. Pendidikan setelah SLTA   
D-2    : Jurusan ……………………………Tahun Lulus…………………………… 
D-3 (Sarjana Muda)   : Jurusan ……………………………Tahun Lulus…………………………… 
S-1 (Sarjana Lengkap)  : Jurusan ……………………………Tahun Lulus……………….…………..  
S-2     : Jurusan ……………………………Tahun Lulus……………………………  
S-3    : Jurusan ……………………………Tahun Lulus…………………………… 

 

19. Penghargaan yang pernah diraih  : ………………………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………………………… 

 

20. Bahasa Asing yang dikuasai aktif : ………………………………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………………………… 

 
Yang bertandatangan dibawah ini bertanggungjawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum, dan 
menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang diserahkan merupakan karya sendiri/bukan plagiat. 
 
 
Mengetahui/menyetujui/merekomendasikan             ………….,  ………………..2015   
Kepala Madrasah…………………………            Guru/Peserta 
 
 
 
( ………………………………..)           ( ………………………………..) 
NIP……………………….            NIP………………………. 
 
 

*)    Diisi nama mata pelajaran yang diajarkan, bisa disebutkan lebih dari satu, jika guru kelas disebutkan  “guru kelas” 
**)  Diisi dengan : “Wakil Kepala”, “Kepala Perpustakaan”, “Kepala Laboratorium”, “Wali Kelas”,  atau lainnya yang sesuai 

Contoh : Cover Karya Tulis Ilmiah 
 



 
 

 
 
 

KOMPETISI GURU MADRASAH BERPRESTASI 
TAHUN 2015 

 
 
 
 
 

JUDUL : ……………………………………………………………………………. 
 
 

Makalah disampaikan dalam rangka mengikuti “Kompetisi Guru Madrasah 
Berprestasi Tahun 2015 

 
 
 
 

Disusun Oleh: 
 

Nama :  ………………………………… 
NIP  :  (Jika PNS) 
NUPTK :  ………………………………… 
Jabatan :  ………………………………… 
 
 
 
 
 

Nama Madrasah  : …………………………………….. 
Alamat   : …………………………………….. 
Kabupaten/kota  : …………………………………….. 
Provinsi   : …………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

KANTOR KABUPATEN/KOTA………………  
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

   
 
 
 

 

 
 

REKOMENDASI 
 

Nomor : ................................................. 
 

 
 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota........................................... 

memberikan Rekomendasi kepada saudara/i: 

 

Nama :  ........................................... 

NIP :  ........................................... 

Pangkat/Gol :  ........................................... 

Jabatan : ............................................. 

 

 Sebagai Calon Peserta Kegiatan Kompetisi Guru Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi 

Tahun 2015 Jenjang Guru .................................. utusan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/kota..................................., sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Aceh Nomor: :    KW.01.4/PP.00/ 2265 /2015, Tanggal 27 April 2015  

 

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya. 

 

 
 

     ..............., ................................. 
     K e p a l a 
  
          
 
 
 
 ( ............................................... ) 
 NIP. ....................................... 

 


