
 

PEDOMAN TEKNIS 
KOMPETISI GURU DAN KEPALA MADRASAH BERPRESTASI 

DALAM RANGKA HAB KE 72 KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018 
Di LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI 

 
 
A. LATAR BELAKANG  

 
Undang – undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan 

bahwa kedudukan guru sebagai jabatan profesional dengan fungsi sebagai agen 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan dan fungsi ini 

mempunyai beberapa implikasi terhadap guru untuk senantiasa meningkatkan 

profesionalismenya guna meningkatkan mutu pendidikan dan juga berimplikasi untuk 

mendapatkan reward atas prestasi dan profesionalismenya. 

Pembinaan profesionalisme guru yang sudah dilakukan melalui sosialisasi, 
bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk 
pembinaan yang bersifat pemberian bekal kepada guru. Implementasi dari pembinaan 
melalui kegiatan ini belum bisa terpantau secara optimal. Salah satu kegiatan yang 
dipandang bisa memacu peningkatan profesionalisme guru adalah melalui Kompetisi 
Guru dan Kepala RA/Madrasah Berprestasi. Kegiatan ini diharapkan bisa memacu 
profesionalisme guru melalui kompetisi peningkatan kompetensi, peningkatan 
pengembangan potensi , dedikasi dan profesionalisme guru yang diukur melalui 
penilaian portofolio atas prestasi guru dan juga melalui uji kreatifitas guru yang diukur 
lewat hasil karya inovatif guru yang disertai argumen yang kuat melalui karya ilmiah. 

Kompetisi Guru dan Kepala RA/Madrasah Berprestasi ini disamping untuk memacu 
peningkatan profesionalisme guru, diharapkan juga untuk memberikan penghargaan 
kepada guru dan kepala madrasah yang berprestasi. Dan melalui kompetisi ini, 
diharapkan bisa memberikan imbas positip pada peningkatan kualitas pendidikan dan 
pengelolaan madrasah yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global 
yang berbasis keunggulan. 
 
B.  DASAR HUKUM 
 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar  
    Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata  

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara  
    Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  

Pendidkan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama  
RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor  

    90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidkan Madrasah 
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah. 
 
C.  TUJUAN 
1. Mendorong dan meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru dan kepala  
    madrasah dalam melaksanakan tugas 
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru dan kepala madrasah yang  



 

    memiliki kompetensi, dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas 
3. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan pada RA / Madrasah 
 
D. MANFAAT 

1. Termotivasinya  guru dan kepala madrasah  untuk  meningkatkan  kinerja,  disiplin,  

dedikasi, dan  loyalitas demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. 

2. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru dan kepala 

madrasah 

3. Tersalurkannya kreativitas dan inovasi guru dan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Terjalinnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik 

siswa. 

5. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. 
 

E. HASIL YANG DIHARAPKAN 

1. Terpilihnya  guru dan kepala madrasah berprestasi dan berdedikasi pada tingkat 

Kementerian Agama  Kabupaten Banyuwangi 

2. Adanya peningkatan mutu guru dan kepala madrasah di lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. 

 
F. SASARAN PESERTA  
Sasaran Peserta Kompetisi Guru dan Kepala Madrasah Berprestasi  ditentukan sebagai 
berikut:  

1. Peserta Guru Berprestasi : 

- tingkat RA  

- tingkat MI Negeri / Swasta 

- tingkat MTs Negeri / Swasta 

- tingkat MA Negeri / Swasta 

2. Peserta Kepala Madrasah Berprestasi : 

- tingkat RA  

- tingkat MI Negeri / Swasta 

- tingkat MTs Negeri / Swasta 

- tingkat MA Negeri / Swasta 

 

G. PERSYARATAN PESERTA. 
  
Persyaratan Umum : 
1.  Guru Tetap RA/Madrasah 
   a. Aktif menjalankan tugas sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran 

b. Berstatus PNS atau Non PNS 
c. Pendidikan terakhir sekurang – kurangnya  S-1 
d. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA / Madrasah sekurang-kurangnya     
     7 (tujuh) tahun 
e. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka perminggu  
    yang dibuktikan dengan fotokopi SK Kepala Madrasah tentang pembagian tugas  
     mengajar  
f. Tidak pernah dikenai hukuman selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dari kepala madrasah 
g. Belum pernah meraih predikat guru berprestasi peringkat 1 tingkat kabupaten / 

provinsi / nasional tiga tahun terakhir. 
 2.  Kepala RA / Madrasah  
    a. Aktif menjalankan tugas sebagai kepala RA / Madrasah 

 b. Berstatus PNS atau Non PNS 
 c. Pendidikan terakhir sekurang – kurangnya  S-1 



 

 d. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA / Madrasah sekurang -        
      kurangnya 3 (tiga) tahun 
 e. Tidak pernah dikenai hukuman selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan        
      surat keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi 
  f. Belum pernah meraih predikat kepala RA / Madrasah berprestasi peringkat  1  
     tingkat kabupaten / provinsi / nasional tiga tahun terakhir. 

 

Persyaratan Khusus 

   a. Mengisi formulir pendaftaran ( format pendaftaran, terlampir ) 

 b. Membuat dokumen portofolio yaitu semua dokumen yang meliputi: (a) kualifikasi 
akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) Rencana 
Pembelajaran (e) penilaian kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan 
pembelajaran, (e) prestasi akademik dalam lomba dan karya, (f) sertifikat keahlian 
dan keterampilan, (g) pembimbingan teman sejawat , (h) pembimbingan siswa, (i) 
karya pengembangan profesi (karya tulis, penelitian, reviwer buku, penulisan soal 
ujian, pembuatan media dan alat pembelajaran, pembuatan karya teknologi tepat 
guna, keikutsertaan dalam forum ilmiah, (j) pengalaman menjadi pengurus 
organisasi dibidang pendidikan dan social (pengalaman organisasi, pengalaman 
mendapat tugas tambahan, penghargaan yang relevan). Contoh format portofolio, 
terlampir dan merupakan hasil karya 7 (tujuh) tahun terakhir.  

c. Menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berbentuk Laporan atau Project report dengan  

    ketentuan : 

1. Berupa paparan tentang : program / kegiatan pengembangan bakat, potensi 

prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat yang telah / sedang 

dilaksanakan ( untuk peserta kategori guru ) : program / kegiatan 

pengembangan satuan pendidikan  yang telah / sedang dilaksanakan ( untuk 

peserta kategori kepala madrasah ) 

2. Jumlah halaman 10 sd 15 halaman tidak termasuk foto / grafik/ tabel lampiran, 

kertas ukuran A4, spasi 1,5, font time news romans ukuran 12 points 

3. Karya sendiri , bukan karya orang lain 

4. Ditulis secara khusus untuk keperluan Kompetisi Guru dan Kepala Madrasah 

Berprestasi tahun 2018 dan dibuat 2 (dua) rangkap 

d. Semua dokumen dijilid dengan cover warna hijau untuk kategori guru dan warna  

     merah untuk kategori kepala madrasah 

e. Semua dokumen yang diserahkan ke panitia menjadi hak panitia. Berkas yang  

    dijilid dan diserahkan ke panitia adalah salinan dokumen asli ( fotocopy ).  

    Dokumen asli wajib dibawa / ditunjukkan pada saat babak final 

f. Memiliki kemampuan berbahasa Arab atau Inggris 

 

H. PENILAIAN 

1. Komponen Penilaian 
a.  Portofolio 
b.  Karya Tulis Ilmiah 
c. Presentasi dan Wawancara tentang penguasaan, pemahaman dan wawasan 
pada karya tulis ilmiah yang dibuat 

2. Mekanisme Penilaian. 
a. Babak Penyisihan adalah babak penilaian dokumen ( Portofolio dan Karya Tulis 

Ilmiah ). Ketentuan penilaian babak penyisihan diatur sebagai berikut : 
1. Seluruh dokumen peserta yaitu Portofolio (Pf) dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

akan dinilai menggunakan instrumen penilaian. Setiap Pf dari peserta dinilai 
oleh satu penilai dan setiap KTI dari peserta dinilai oleh satu penilai. Hasil 



 

penilaian dari Pf (60%) ditambah hasil penilaian KTI (40%) disebut dengan 
Nilai Modal. 

2. Lima orang yang memiliki nilai modal tertinggi dari masing – masing kategori 
( misal : guru RA, guru MI, Kepala MTs, Kepala MA, dll ) disebut sebagai 
Nominator dan berhak maju ke babak berikutnya 

b. Babak Final adalah babak penentuan Juara 1, 2 dan 3 dari masing – masing 
kategori. Penentuan kejuaraan diatur sebagai beikut : 
1. Lima orang nominator dari masing – masing kategori wajib 

mempresentasikan karya tulis ilmiahnya dalam bentuk power point selama 10 
menit dan menjawab pertanyaan / wawancara dari dewan juri maksimal 
selama 15 menit. Nilai Babak Final ini diperoleh dari rata-rata nilai presentasi 
ditambah nilai wawancara 

2. Penentuan Juara 1, 2 dan 3 diambil dari 3 (tiga) orang peraih Nilai Akhir 
Tertinggi dari masing-masing kategori. Nilai Akhir diperoleh dari 40% nilai 
Modal ditambah 60% nilai Babak Final 

3. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 
 

I. PENDAFTARAN DAN PENYERAHAN BERKAS 

Pendaftaran peserta kompetisi guru dan kepala madrasah berprestasi dimulai 

tanggal 14 sd 15 Desember 2017 di Sekretariat Pokjawas Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi pada jam dinas. Pendaftaran peserta disertai juga 

dengan pengumpulan berkas-berkas persyaratan yang lain, dan ditutup pada 

tanggal 15 Desember 2017 pada pukul 14.00 WIB. 

Pembagian tugas untuk penerima pendaftaran peserta adalah sbb : 

a. Untuk kompetisi guru dan kepala RA, kepada Bpk. Isyanto ( pengawas 

kemenag tingkat dasar ) 

b. Untuk kompetisi guru dan kepala MI, kepada Bpk. Nur Hamid ( pengawas 

kemenag tingkat dasar ) 

c. Untuk kompetisi guru dan kepala MTs, kepada Bapak H. Juhdy ( pengawas 

kemenag tingkat atas ) 

d. Untuk kompetisi guru dan kepala MA, kepada Ibu Temuk Siti Mariyam 

( pengawas kemenag tingkat atas ) 

J.   PELAKSANAAN KOMPETISI GURU DAN KEPALA RA / MADRASAH 

a.  Presentasi dan Wawancara Guru Berprestasi, dilaksanakan pada tanggal 20 

Desember 2017 mulai pukul 08.00 di Aula Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi 

b.  Presentasi dan Wawancara Kepala Madrasah Berprestasi, dilaksanakan pada 

tanggal 21 Desember 2017 mulai pukul 08.00 di Aula Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


