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Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor B-
4858/DJ.I/Dt.I.II/KP.04.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal sebagaimana 
pokok surat, sehubungan dengan adanya penundaan pelaksanaan Asesmen 
Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK) Tahun 2021, Direktorat GTK 
Madrasah akan menyelenggarakan AKGTK tahun 2021 yang tertunda pada tanggal 18 
– 19 Desember 2021 bagi Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah se 
Indonesia untuk mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu perlu disampaikan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Peserta AKGTK adalah yang sudah terdaftar dan tercantum sebagai peserta di 
SIMPATIKA. Tidak ada perubahan kecuali tanggal pelaksanaan. 

2. Pelaksanaan   AKGTK   dilaksanakan   dengan   dua   pilihan   yaitu   di   Tempat   
Asesmen Kompetensi atau berbasis domisili di rumah masing-masing dengan 
persyaratan dan ketentuan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan AKGTK terbaru.  

3. Peserta dapat mencetak ulang kartu peserta AKGTK di Simpatika mulai Rabu 15 
Desember 2021 untuk memastikan jadwal pelaksanaan masing-masing. 

4. Pelaksanaan AKGTK akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia 
dalam rentang waktu 18 – 19 Desember 2021 dengan tetap mengikuti protokol 
Covid-19 yang telah ditetapkan   gugus   tugas   Covid-19   di   wilayahnya   masing-
masing.   Untuk   itu   agar berkoordinasi dengan gugus tugas di wilayahnya masing-
masing. 
Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini 

kepada semua guru dan tenaga kependidikan madrasah di wilayah binaan masing-
masing. 

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih. 
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Tentang Panduan Ini 

Petunjuk penggunaan aplikasi ini dibuat agar user dapat mengoperasikann Aplikasi 

AKGTK (Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah. Didalamnya 

terdapat panduan cara pengoperasian modul aplikasi. Diharapkan dengan terbitnya 

dokumen ini salah satu maksud dan tujuan dari pengembangan aplikasi AKGTK dapat 

tercapai. 

 

 

Statement Confidentiality 

Informasi yang terkandung dalam dokumen ini menjadi hak intelektual Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan PT Aegis Ultima Teknologi. 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan PT Aegis Ultima Teknologi 

secara tegas mempertahankan hak cipta dan kepemilikan intelektual atas konsep, desain, 

tema, gambar dan gagasan sebagaimana digariskan, diungkapkan atau dijelaskan dalam 

dokumen ini atau selama presentasi atau percakapan sehubungan dengan Konsep 

Operasional Dokumen. 

 

Informasi yang terkandung dalam dokumen ini atau lampirannya tidak boleh disimpan, 

disalin, diberikan, dipinjamkan atau dengan cara apa pun dikirim ke pihak lain dalam bentuk 

apapun atau dengan cara apapun, elektronik, mekanik, rekaman, atau lainnya, tanpa yang 

adanya izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan 

PT Aegis Ultima Teknologi. 

 

 

Privacy Information 

Dokumen ini beserta informasi yang dimilikinya adalah milik Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, Kementerian Agama RI dan PT Aegis Ultima Teknologi dan bersifat rahasia, 

digunakan untuk Dokumentasi pada Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Manajemen Dan 

Monitoring Asesmen Kompetensi Siswa Madrasah Dan Asesmen Kompetensi Guru. 

 

Dilarang memperbanyak dokumen ini dengan cara apapun tanpa diketahui oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan PT Aegis Ultima Teknologi. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (user manual) ini dibuat dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran dan panduan pengoperasian aplikasi Aplikasi AKGTK (Asesmen 

Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah secara maksimal kepada user. 

Dengan dapat dioperasikannya aplikasi ini, diharapkan informasi dapat lebih cepat sampai 

kepada tujuan. 

 

 

1.2 Deskripsi Umum Sistem AKGTK 

Aplikasi AKGTK (Asesmen Kompetensi Guru & Tenaga Kependidikan) Madrasah merupakan 

aplikasi yang mengelola dan analisis kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah 

dilakukan sesuai dengan standar kompetensi yang tertuang pada permendiknas, 

berdasarkan hasil analisis dilakukan pengembangan indikator, penyusunan kisi dan butir 

soal. Indikator, kisi dan butir soal di review dan ditelaah, hasil review dijadikan dasar untuk 

melakukan revisi soal, soal yang sudah sesuai kemudian dilakukan digitalisasi dan siap 

diedarkan, di hari AKG, AKK dan AKP. 

AKG (Asesmen Kompetensi Guru), Kepala dan Pengawas adalah bentuk instrumen penilaian 

yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

untuk mengukur dan memetakkan kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas. 

Dasar hukum AKG salah salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 

2018 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru.   

 

  



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 6 KEBUTUHAN SUMBER DAYA USER MANUAL  

2. KEBUTUHAN SUMBER DAYA 

2.1 Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement) 

Kebutuhan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk dapat mengakses Aplikasi 

AKGTK Madrasah adalah: 

1. Desktop 

Browser / Skala (16:9) 1024 1280 1366 1920 

Windows 10, Chrome 87.0.4280 Opsional Ya Ya Ya 

Windows 10, Edge Opsional Opsional Opsional Opsional 

Windows 10, Firefox latest Opsional Opsional Ya Ya 

 

2. Responsive (untuk modul assesmen)  

Browser / Skala Resolusi (16:9) 720p 1020p 

Chrome latest, Min Oreo OS Ya Ya 

  

2.2 Perangkat Keras Pendukung (Hardware Requirement) 

Secara umum kebutuhan perangkat keras (hardware) minimum yang digunakan untuk 

dapat mengakses Aplikasi AKGTK Madrasah adalah: 

1. Processor  : Dual Core 

2. Kapasitas RAM : 2 GB, minimum 1 GB free 

3. Hardisk  : HDD 40 GB 

4. Monitor  : VGA 64 Mb 

5. Network  : Modem atau Broadband Internet Akses 

 

Adapun Kebutuhan secara spesifik perangkat computer adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi komputer Proktor  

Spesifikasi Komputer Proktor Jaringan Internet 

• PC / Laptop 

• Ukuran layer monitor minimum 14 inchi 

• Wajib memiliki webcam 

• Processor minimum 4 core dengan 

frekuensi clock 2 GHz 64 Bit 

• RAM 8 GB 

• Harddisk 250 GB 

• OS windows 10 64 Bit 

Disarankan memiliki bandwidth 

minimum 5 Mbps baik untuk 

pelaksanaan di TAK maupun diluar TAK  
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Spesifikasi Komputer Proktor Jaringan Internet 

• Memiliki Lan Card / Wifi 

• UPS (minimum tahan 15 menit) 

 

2. Spesifikasi kompouter peserta asessmen  

Spesifikasi Komputer Peserta Asesmen Jaringan Internet 

• PC / Laptop 

• Ukuran layar monitor minimum 12 inches 

• Resolusi Layar disarankan 1024 x 720 

pixel 

• Wajib memiliki webcam untuk peserta 

yang melaksanakan asesmen diluar TAK 

• Processor dual core dengan frekuensi 

clock minimum 1.6 Ghz 

• RAM minimal 2 GB 

• Sisa kapasitas harddisk minimum 10 GB 

• OS windows 7 / 8.1 / 10 / Mac OS 

• Memiliki Lan Card / Wifi 
 

Disarankan memiliki bandwidth 

minimum 5 Mbps baik untuk 

pelaksanaan di TAK maupun diluar TAK  

 

 

2.3 Jaringan Internet (Internet Network) 

Diperlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi ini, dan perlu diperhatikan 

kebutuhan akses jaringan internet sebagai berikut: 

1. Bandwith Minimum : 256 Kbps 

2. Akses Internet  : Modem USB, LAN (Local Area Networking), WiFi. 

3. Akan lebih baik jika kecepatan bandwith diatas 256 Kbps dan sinyal menunjukan 

HSDPA atau jaringan 3G. 

 

2.4 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang direkomendasikan untuk mengoperasikan aplikasi ini adalah: 

1. Terbiasa bekerja dengan menggunakan komputer. 

2. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis internet melalui web browser. 

3. Memahami cara menggunakan dan mengoperasikan aplikasi komputer. 

4. Memahami cara input proses AKGTK berbasis elektronik.  
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3. PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK 

3.1 Notasi Umum Penggunaan 

Notasi umum yang selalu tampil dalam aplikasi aksi di jelaskan sebagai berikut: 
 

No Notasi / Icon Deskripsi 

1. 

 

Informasi Profil pengguna aplikasi 

2. 

, ,  

Informasi Group user yang sedang 

menjalankan aplikasi (hak akses) 

3. 

 

Notifikasi / pemberitahuan untuk 

pengguna jika terdapat message yang 

harus ditindaklanjuti. 

4. 

 

Informasi navigasi halaman menu yang 

sedang berjalan. 

5. 

 

Fungsi memilih jumlah baris dalam grid/ 

table dalam 1 halaman yang akan 

tampil. 

6. 
 

Fungsi menjalankan halaman ke-n 

7. 

 

Fungsi mencari data sesuai dengan 

kriterianya 

8. 

 

Notifikasi fungsi keberhasilan dan tidak 

keberhasilan fungsi tambah, ubah dan 

hapus atau fungsi lain untuk dilakukan 

tindakan sesuai notifikasinya 

9. 

 

Fungsi download grid ke format excel 

dan pdf. 
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3.2 Cara Memulai Aplikasi AKGTK Madrasah 

3.2.1. Website AKGTK 

Merupakan menu awal aplikasi AKG sebagai pintu gerbang untuk masuk dan menjalankan 

proses Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang berisikan:  

1. Beranda 

2. Jadwal Asesmen 

3. Kontak dan Helpdesk 

4. Akses Autentikasi yang meliputi: 

i. Login Asesmen 

Login yang berfungsi untuk pintu masuk aplikasi AKGTK bagi kelompok Guru 

dan Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti pelaksanaan asesmen sesuai 

dengan Jenjang Pendidikan dan Mata Pelajarani.  

ii. Login CMS 

Login yang berfungsi untuk pintu masuk aplikasi AKGTK bagi kelompok 

Admin, Koordinator, Penulis dan Reviewer untuk mengelola aplikasi AKGTK.  

iii. Login Proktor 

Login yang berfungsi untuk pintu masuk aplikasi AKGTK bagi kelompok 

proktor dalam mempersiapkan dan monitoring asesmen pada saat 

pelaksanaan assesmen. 

 

Cara Penggunaan: 

• Buka sistem aplikasi melalui web browser (Chrome, Mozilla Firefox atau lainnya) 

dengan mengetikan URL berikut : https://akgtk.kemenag.go.id     

• Lalu Enter pada tombol keyboard, maka menampilkan halaman login aplikasi seperti 

berikut: 
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• Setelah berada pada halaman Website AKGTK, lakukan sesuai dengan kebutuhan 

dan hak aksesnya serbagai berikut:  

 

b. Beranda 

• Klik tombol Beranda , untuk mendapatkan halaman awal informasi 

website, seperti halaman diatas.  

 
c. Jadwal Asesmen 

• Klik tombol , untuk melihat jadwal asesmen GTK 

 

d. Helpdesk 

• Klik tombol , maka sistem akan menjalankan 

mailto: madrasah@kemenag.go.id dan pengguna dapat melakukan komunikasi 

dengan Admin IT Support.  

 

e. Login  

• Lakukan login sebagaimana pada subbab 3.2.2. login (awal autentikasi) 
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3.2.2. Login (Awal Autentikasi) 

Merupakan menu awal untuk masuk ke aplikasi AKGTK dengan kelompok pengguna (group 

users) sebagai berikut: 

1. Login CMS (Admin, Penulis, Reviewer)  

2. Login TAK (Proktor) 

3. Login Asesmen (Guru dan Tenaga kependidikan) 

 

Cara Penggunaan: 

• Perhatikan, dimana Sistem Aplikasi AKGTK berada dihalaman Website AKGTK. 

• Lakukan login sesuai dengan peruntukan sebagaimana autentikasi dengan 

mengkilik:  

o , atau  

o  atau  

o  atau  

dan akan tampil halaman login sebagai berikut: 

 

 

• Inputkan username dan password pada field 

NO FIELD KETERANGAN 

1 User Name Ketikan dengan:  

- Nama email pengguna untuk admin, 

koordinator, penulis dan reviwer. 

- Nama NSM untuk proktor  

- Nama Email Guru. 
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2 Password Ketikkan password yang telah di berikan melalui 

email atau penanggungjawab masing-masing 

madrasah 

 

• Kemudian klik tombol “Login” atau klik tombol enter pada keyboard 

• Jika login berhasil, maka akan masuk kedalam aplikasi dan menampilkan halaman 

Dashboard dan Akun seperti berikut: 

(1) Admin  

 

 

(2) Penulis 
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(3) Reviewer 

 

 

(4) Proktor 

 

 

(5) Guru dan Tenaga Kependdikan 

 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 14 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

3.2.3. Lupa Password 

Belum dilakukan  

3.2.4. Edit Profil dan Ubah Password 

Menu yang digunakan oleh penguna untuk mengubah profile dirinya dan ubah password. 

 

Cara Penggunaan: 

• Pengguna sudah melakukan proses login dan berhasil masuk ke sistem aplikasi 

AKGTK, kemudian klik tombol , maka aplikasi yang menampilkan: 

 
• Klik tombol “Edit Profile”, maka aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama Disable (sesuai data awal) 

2 NIK Disable (sesuai data awal) 

6 Email Ketikkan alamat email 

7 No. HP Ketikkan nomer HP 

10 Katagori Pengguna Pilih dengan check list 

• Lakukan tombol , untuk simpan perubahan data dan hasil ubah akan 

tersaji pada halaman profile.   
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• Untuk melakukan ubah password. Klik tombol , maka aplikasi akan 

menyajikan form sebagai berikut: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Password Sekarang Ketikan nama password sekarang 

2 Password Baru Ketikan nama password baru 

3 Konfirmasi Password Baru Ketikan nama password baru yang sama 

• Lakukan tombol , untuk simpan data perubahan password dan 

hasil ubah akan tersimpan pada database.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi 

kembali ke halaman profile.  

3.2.5. Logout (Keluar Aplikasi AKGTK) 

Menu yang digunakan oleh pengguna untuk keluar dari aplikasi AKGTK dan kembali ke 

halaman login. 

 

Cara Penggunaan: 

• Pengguna sudah melakukan proses login dan berhasil masuk ke sistem aplikasi 

AKGTK, kemudian klik tombol , maka aplikasi yang menampilkan: 

 
• Klik tombol “Logout”, maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 
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• Klik tombol , maka aplikasi akan tetap pada akun akses masing-masing. 

• Klik tombol , maka aplikasi akan kembali kehalaman login. 
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3.3 PENGGUNA ADMIN 

3.3.1. Menu Dashboard  

Menu yang digunakan untuk monitoring hasil pengelolaan frame work soal, penulisan soal 

dan pelaksanaan kegiatan AKGTK dalam bentuk chart, statistic dan table, yang dapat 

memberikan gambaran pelaksanaan asesmen.   

 

 
  

Halaman dashboard ini berisikan informasi sebagai berikut: 

 

Masih dalam tahap pengembangan 
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3.3.2. Menu Data Referensi 

Menu yang digunakan oleh Admin untuk memasukan data acuan transaksi penyusunan 

framework dan asesmen, yang terdiri dari submenu: 

3.3.2.1. Submenu Daftar Jenjang 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi jenjang pendidikan madrasah 

(semisal: Guru MI, Guru MTs dan Guru MA)    

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Jenjang", maka aplikasi akan menyajikan 

halaman:  

 

a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah data jenjang, maka aplikasi akan 

menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID jenjang Otomatis sistem 

2 Nama Jenjang Ketikkan nama jenjang, semisal Guru MI (tidak 

boleh kosong) 
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• Lakukan tombol , untuk simpan data jenjang dan hasil tambah akan tersaji 

pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data jenjang.  

Catatan: 

Data jenjang tidak dapat ditambah lagi jika sudah melampau 9 data jenjang dan nama 

jenjang yang sama, maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman data jenjang 

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data jenjang, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data jenjang 

dan dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman data jenjang.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk menghapus data jenjang, dan tampil halaman notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk hapus data jenjang dan dan hasil hapus akan tersaji pada 

halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data jenjang.  

Catatan: 

Data jenjang yang sudah ditransaksikan/ digunakan pada menu selanjutnya tidak dapat 

dihapus, maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar jenjang 

 

3.3.2.2. Submenu Daftar Mapel 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar mata pelajaran (mapel) 

(semisal: Matamatika, IPA (Kimia), IPA (Biologi), dsb)  

     

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Mapel", maka aplikasi akan menyajikan 

halaman:  
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a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar mapel, maka aplikasi 

akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Pilih data jenjang 

2 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

3 ID Mapel Otomatis sistem 

4 Nama Mapel Ketikkan nama mapel, semisal matematika (tidak 

boleh kosong) 

• Lakukan tombol , untuk simpan daftar mapel dan hasil tambah akan 

tersaji pada halaman view.  
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• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data literasi.  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah daftar mapel, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan daftar mapel 

dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar mapel.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

untuk menghapus data mapel, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data mapel dan hasil hapus akan tersaji pada 

halaman view  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar mapel.  

Catatan: 

Data mapel yang sudah ditransaksikan/ digunakan pada menu selanjutnya tidak dapat 

dihapus, maka akan tampil notifikasi: 
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• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar mapel 

 

3.3.2.3. Submenu Daftar Kompetensi Utama 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar komptenesi utama sesuai 

dengan kebutuhan (semisal: pedagogik, profesional).     

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Kompetensi Utama", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data  

• Klik tombol , untuk menambah daftar komptensi Utama, 

maka aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

2 Nama Jenjang Pilih nama jenjang 

3 ID Mapel Disable (sesuai pilihan nama mapel) 

4 Nama Mapel Pilih nama mapel 

5 Kode Kompetensi Utama Otomatis Sistem 

6 Nama Kompetensi Utama Ketikan nama kompetensi Utama  

• Lakukan tombol , untuk simpan data kompetensi utama dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi utama.  

 

b. Ubah Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah daftar kompetensi inti, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data 

kompetensi utama dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar kompetensi utama.  

 

c. Hapus Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

untuk menghapus data kompetensi inti, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data kompetensi utama dan hasil hapus akan 

tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi utama.  

Catatan: 

Penghapusan data kompetensi utama tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki 

data transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi: 
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• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar kompetensi utama. 

 

 

3.3.2.4. Submenu Daftar Kompetensi Inti 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar komptenesi inti sesuai 

dengan kebutuhan. (semisal: Menguasai Karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual).     

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Kompetensi Inti", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data  

• Klik tombol , untuk menambah daftar komptensi Inti, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

2 Nama Jenjang Pilih nama jenjang 

3 ID Mapel Disable (sesuai pilihan nama mapel) 

4 Nama Mapel Pilih nama mapel 

5 ID Kompetensi Utama Disable (sesuai pilihan nama kompetensi utama) 

6 Nama Kompetensi Utama Ketikan nama kompetensi utama 

7 Kode Kompetensi Inti Otomatis Sistem 

8 Nama Kompetensi Inti Ketikan nama kompetensi inti  

• Lakukan tombol , untuk simpan data kompetensi inti dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi inti.  

 

b. Ubah Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah daftar kompetensi inti, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data 

kompetensi inti dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar kompetensi inti.  

 

c. Hapus Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

untuk menghapus data kompetensi inti, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data kompetensi inti dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi inti.  

Catatan: 

Penghapusan data kompetensi inti tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki data 

transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi: 
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• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar kompetensi inti. 

 

3.3.2.5. Submenu Daftar Kompetensi Guru 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar kompetensi guru sesuai 

dengan kebutuhan. (semisal: Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu) 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Kompetensi Guru", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar kompetensi guru, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

2 Nama Jenjang Pilih nama jenjang 

3 ID mapel Disable (sesuai pilihan nama mapel) 

4 Nama Mapel Pilih nama mapel 

5 ID Komptensi Utama Disable (sesuai pilihan kompetensi utama) 

6 Nama komptensi Utama Pilih nama komptensi utama 

7 ID Komptensi Inti Disable (sesuai pilihan kompetensi inti) 

8 Nama Komptensi Inti Pilih nama komptensi inti 

9 ID Kompetensi Guru Otomatis Sistem 

10 Nama Kompetensi Guru Ketikan nama kompetensi guru 

• Lakukan tombol , untuk simpan data kompetensi guru dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi guru.  
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b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data kompetensi guru, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data 

kompetensi guru dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar kompetensi guru.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

untuk menghapus data kompetensi guru, dan tampil halaman 

notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data kompetensi guru dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 
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• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar kompetensi guru.  

Catatan: 

Penghapusan data kompetensi guru tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki data 

transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar kompetensi guru. 

 
 

3.3.2.6. Submenu Daftar Indikator Esensial 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar indikator esensial sesuai 

dengan kebutuhan. (semisal: 1.1.3. Menentukan karakteristik peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, intelektual, dan sosio-emosional) 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Indikator Esensial", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar indikator esensial, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

2 Nama Jenjang Pilih nama jenjang 

3 ID mapel Disable (sesuai pilihan nama mapel) 

4 Nama Mapel Pilih nama mapel 

5 ID Komptensi Utama Disable (sesuai pilihan nama kompetensi utama) 

6 Nama Komptensi Utama Pilih nama komptensi utama 

7 ID Komptensi Inti Disable (sesuai pilihan kompetensi inti) 

8 Nama komptensi Inti Pilih nama komptensi inti 

9 ID Kompetensi Guru Disable (sesuai pilihan kompetensi guru) 

10 Nama Kompetensi Guru Pilih nama kompetensi guru 

11 ID Indikator Esensial Otomatis Sistem 

12 Nama Indikator Esensial Ketikan nama Indikator Esensial 

• Lakukan tombol , untuk simpan data indikator esensial dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar indikator esensial.  
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b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data indikator esensial, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data indikator 

esensial dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar indikator esensial.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

 untuk menghapus data indikator esensial, dan tampil halaman 

notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk hapus data indikator esensial dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar indikator esensial.  

Catatan: 

Penghapusan daftar indikator esensial tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki 

data transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar indikator esensial. 

 

3.3.2.7. Submenu Daftar Indikator Soal 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar indikator soal sesuai dengan 

kebutuhan. (semisal: Menentukan jenis kecerdasan berdasarkan karakteristiknya) 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Indikator Soal", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar indikator soal, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID Jenjang Disable (sesuai pilihan nama jenjang) 

2 Nama Jenjang Pilih nama jenjang 

3 ID mapel Disable (sesuai pilihan nama mapel) 

4 Nama Mapel Pilih nama mapel 

5 ID komptensi Utama Disable (sesuai pilihan kompetensi utama) 

6 Nama komptensi Utama Pilih nama komptensi utama 

7 ID Komptensi Inti Disable (sesuai pilihan komptensi inti) 

8 Nama Komptensi Inti Pilih nama komptensi inti 

9 ID Kompetensi Guru Disable (sesuai pilihan kompetensi guru) 

10 Nama Kompetensi Guru Pilih nama kompetensi guru 

11 ID Indikator Esensial Disable (sesuai pilihan Indikator Esensial) 

12 Nama Indikator Esensial Pilih nama Indikator Esensial 

13 ID Indikator Soal Otomatis Sistem 

14 Nama Indikator Soal Ketikan nama Indikator Soal 

• Lakukan tombol , untuk simpan data indikator soal dan hasil tambah akan 

tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar indikator soal.  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data indikator soal, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data indikator 

soal dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar indikator soal.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

 untuk menghapus data indikator soal, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data indikator soal dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar indikator soal.  
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Catatan: 

Penghapusan daftar indikator soal tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki data 

transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar indikator soal. 

 

3.3.2.8. Submenu Daftar Taxonomy Bloom 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar taxonomy bloom sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Taxonomy Bloom", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  

 

 

a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar taxonomy bloom, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID taxonomy bloom Otomatis Sistem 

2 Nama taxonomy bloom Ketikan nama taxonomy bloom 

• Lakukan tombol , untuk simpan data taxonomy bloom dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar taxonomy bloom.  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data taxonomy bloom, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data taxonomy 

bloom dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar taxonomy bloom.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

 untuk menghapus data taxonomy bloom, dan tampil halaman 

notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk hapus data taxonomy bloom dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar taxonomy bloom.  

Catatan: 

Penghapusan daftar taxonomy bloom tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki 

data transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar taxonomy bloom. 

 

3.3.2.9. Submenu Daftar Tingkat Kesulitan 

Submenu yang digunakan untuk memasukan referensi daftar tingkat kesulitan sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Data Referensi à Daftar Tingkat Kesulitan", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  
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a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah daftar tingkat kesulitan, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 ID tingkat kesulitan Otomatis Sistem 

2 Nama tingkat kesulitan Ketikan nama tingkat kesulitan 

• Lakukan tombol , untuk simpan data tingkat kesulitan dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar tingkat kesulitan.  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data tingkat kesulitan, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data tingkat 

kesulitan dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar tingkat kesulitan.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

 untuk menghapus data tingkat kesulitan, dan tampil halaman 

notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data tingkat kesulitan dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar tingkat kesulitan.  

Catatan: 

Penghapusan daftar tingkat kesulitan tidak dapat dilakukan jika sudah memiliki data 

transaksi pada menu selanjutnya, maka akan tampil notifikasi  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman daftar tingkat kesulitan. 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 45 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

3.3.3. Menu Manajemen Pengguna 

Menu Manajmen Pengguna yang digunakan oleh Admin untuk mengelola data pengguna 

dan katagori pengguna yang akan memiliki akses / autentikasi ke aplikasi AKGTK Madrasah 

yang sesuai dengan hak akses-nya. Yang terdiri dari submenu sebagai berikut: 

 

3.3.3.1. Submenu Daftar Pengguna 

Submenu yang digunakan oleh Admin untuk memasukan data pengguna yang akan 

memiliki akses / autentikasi ke aplikasi AKGTK Madrasah. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Manajemen Pengguna à Data Pengguna", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  

  

 

a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah data pengguna, maka aplikasi akan 

menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 NIK Ketikan NIK (Nomer Induk Kependudukan) (tidak 

boleh kosong) 

2 Nama Ketikkan nama pengguna (tidak boleh kosong) 

3 Email Ketikan email pengguna (tidak boleh kosong) 

4 No HP Ketikan no HP pengguna (tidak boleh kosong) 

• Lakukan tombol , untuk simpan data pengguna dan hasil tambah akan 

tersaji pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data pengguna.  

 

b. Ubah Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data pengguna, dan tampil halaman form: 

 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 47 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data pengguna 

dan dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman data pengguna.  

• Lakukan tombol , untuk mereset password pengguna dan aplikasi 

akan menampilkan notifikasi sebagai berikut: 

 

• Lakukan tombol , untuk mereset password pengguna dan aplikasi akan 

mengirim perubahan password baru melalui email pengguna dan menampilkan 

notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan reset password dan aplikasi 

kembali ke halaman data pengguna.  

 

c. Ubah katagori Pengguna 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data katagori pengguna, dan tampil halaman 

form: 

• Pilih check list salah satu katagori pengguna (parent), dan akan menampilkan form 

lanjutan sebagai berikut: 
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Scroll 
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• Pilih check list salah satu katagori pengguna (parent and child), dan akan 

menampilkan form notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk mengubah katagori pengguna dan dan hasil ubah 

akan tersaji pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan katagori pengguna dan 

aplikasi akan kembali ke halaman Edit katagori pengguna. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan katagori pengguna dan 

aplikasi kembali ke halaman data pengguna.  

 

d. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk menghapus data pengguna, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data pengguna dan dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data pengguna.  

Catatan: 

Data pengguna yang sudah ditransaksikan/ digunakan pada menu berikutnya tidak 

dapat dihapus, maka akan tampil notifikasi: 
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• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman data pengguna 

 

3.3.3.2. Submenu Katagori Penguna 

Submenu yang digunakan oleh Admin untuk memasukan data katagori pengguna (group 

user) yang akan memiliki akses / autentikasi ke aplikasi AKSI Madrasah. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Manajemen Pengguna à Katagori Pengguna", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman:  

 

 

a. Tambah Data 

• Klik tombol , untuk menambah data katagori pengguna, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama Katagori Ketikan nama katagori (tidak boleh kosong) 

2 Hak Akses Menu Check list menu (parent) dan submenu (child)  

(tidak boleh kosong) 

• Lakukan tombol , untuk simpan data katagori pengguna dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.   
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• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data katagori pengguna.  

 

b. Ubah Data  

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data pengguna, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data kataori 

pengguna dan dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman data katagori pengguna.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

untuk menghapus data pengguna, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data pengguna dan dan hasil hapus akan tersaji 

pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman data pengguna.  

Catatan: 
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Data pengguna yang sudah ditransaksikan/ digunakan pada menu berikutnya tidak 

dapat dihapus, maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke halaman data katagori pengguna. 

 

 

3.3.4. Menu Kartu Soal  

Menu yang digunakan oleh admin untuk menjalankan pembuatan soal baru, upload soal 

dan proses ke bank soal. 

 
Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Kartu Soal", maka aplikasi akan menyajikan halaman grid kartu soal, 

maka akan tampil halaman:   
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Scroll ke kanan 

 
 
Dengan Kondisi kartu soal: 

1. Aktif, tombol enable  

2. Non Aktif, tombol disable   

 

Dan Status Kartu Soal meliputi: 

1. Draft,  à penulisan soal baru tersimpan dengan pilihan draft. 

2. Siap Direview à penulisan soal baru tersimpan dan siap untuk direview 

oleh reviewer. 

3. Bank Soal AKGTK,  à penulisan soal final setelah proses soal ke bank soal. 

4. Diterima,  à penulisan soal sudah final oleh reviewer dan siap masuk 

ke bank soal AKGTK 

5. Direvisi,  à penulisan soal harus diperbaiki oleh penulis. 

 

Adapun Fitur Kartu Soal adalah sebagai berikut: 

 

3.3.4.1. Fitur Pembuatan Soal Baru 

Fitur yang berfungsi untuk penulisan soal baru sesuai dengan frame work soal yang dibuat, 

dengan status simpan sebagai tindakan draft atau sebagai tindakan siap direview.  
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Cara penggunaan: 

• Klik tombol , untuk membuat soal baru pada halaman view kartu soal, 

Dan aplikasi akan menampilkan halaman: 
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Pilih jenjang 

2 Mata pelajaran Pilih mapel 

3 Kompetensi Utama Pilih kompetensi utama 

4 Kompetensi Inti Pilih kompetensi inti 

5 Kompetensi Guru Pilih kompetensi guru 

6 Indikator Esensial Pilih indikator esensial 

7 Indikator Soal Pilih indikator soal 

8 Taxonomy Bloom Pilih taxonomy bloom 

9 Tingkat Kesulitan Pilih tingkat kesulitan 

10 Referensi Ketikan referensi 

11 Penulis Disable (sesuai asignment proses) 

12 Tanggal Penulisan Disable (sesuai batas akhir penulisan soal) 

13 Tanggal Review Disable (sesuai batas akhir review soal) 

14 Stimulus Pilih check box dan Ketikan Stimulus Soal 

15 Pertanyaan Pilih check box dan Ketikan Pertanyaan Soal 

16 Petunjuk Pilih check box dan Ketikan petunjuk Soal  

17 Acak Pilihan Jawaban Pilih dengan geser (warna hijau acak dan warna 

putih tidak acak) 

18 Jawaban Ketikan setiap jawaban pada editor word yang 

benar dan pilih sesuai dengan urutan jawaban. 

(batas jumlah maksimal jawaban 6 jawaban) 

• Lakukan uncheck pada  atau 

 atau , jika 

tidak melakukan penulisan (editor word akan hidden). 

• Lakukan geser tombol , jika tidak melakukan 

proses acak urutan jawaban soal. (proses acak urutan jawaban soal akan terlihat 

pada pratinjau yang dilakukan random oleh sistem) 

• Lakukan tombol , jika akan menambah pilhan jawaban dan hasil 

tampilan akan menambah urutan jawaban (maksimal 6 jawaban). Dan Ketikan 

pilihan jawaban yang benar sesuai dengan urutan jawaban lagi. 

• Lakukan tombol , pada setiap baris jawaban, untuk memilih 

jawaban yang benar.  

• Lakukan tombol  jika akan menghapus jawaban soal pada setiap bagian urutan 

pilihan jawaban dan halaman urutan atau baris pilihan jawaban akan terhapus. 
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• Lakukan tombol   untuk merubah urutan jawaban kebawah. atau  

merubah urutan jawaban keatas. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penulisan soal, dan klik tombol 

“Yakin” pada notifikasi dan aplikasi kembali ke halaman penulis kartu soal. 

• Lakukan tombol , untuk simpan data penulisan soal, dan 

dan hasil akan tersaji pada halaman kartu soal dengan status “Draft” 

• Lakukan tombol , untuk simpan data penulisan soal dan hasil 

tambah akan tersaji pada halaman kartu soal dengan status “Siap Direview”.  

 

3.3.4.2. Fitur Upload Soal 

Fitur yang berfungsi untuk membuat soal baru dengan cara upload soal dari format excel 

dan masuk ke kartu soal. 

 

Cara penggunaan: 

• Klik tombol , untuk membuat soal baru dengan cara upload pada 

halaman view kartu soal, Dan aplikasi akan menampilkan halaman: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Pilih jenjang (wajib diisi) 

2 Mata pelajaran Pilih mapel (wajib diisi) 

3 File Excel Pilih Browse dan pilih file yang akan di upload 
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• Soal-soal file excel akan terkonversi dalam tabel aplikasi dan akan terlihat pada kartu 

soal 

 

3.3.4.3. Fitur Monitoring dan Review Soal 

Fitur yang berfungsi untuk melihat, mengubah penulisan soal dan melihat pratinjau soal 

dengan status simpan sebagai: 

1. Status Draft à  memperbaiki penulisan soal dengan tindakan non-aktifkan soal, 

simpan sebagai draft (status: draft kembali), atau simpan dan submit (status: siap 

direview) atau pratinjau soal  

2. Status Siap Direview à melihat detail soal dengan tindakan non-aktifkan soal, 

proses bank soal atau pratinjau soal. 

3. Status Revisi à merevisi soal dengan melihat kolom komentar pada detail soal 

dengan tindakan non-aktifkan soal, proses bank soal, simpan revisi (status: revisi), 

atau simpan dan submit (status: siap direview) atau pratinjau soal. 

4. Status Diterima à melihat detail soal dengan tindakan non-aktifkan soal, proses 

bank soal atau pratinjau soal. 

5. Status Non-Aktif à melihat detail soal dengan tindakan aktifkan soal, proses bank 

soal atau pratinjau soal. 

6. Status Bank Soal AKGTK à melihat detail soal dengan tindakan hanya melihat 

penulisan soal dan pratinjau soal. 

 

Cara penggunaan: 

• Perhatikan setiap kartu soal dengan 6 (enam) status dan kolom tindakan detail soal:  

 

a. Status Draft  

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus draft, untuk melihat 

dan melengkapi penulisan soal. Dan aplikasi akan menampilkan halaman: 
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• Lakukan kelengkapan penulisan soal dan kemudian lakukan: 

(1) Non Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status non aktif dan tidak dapat proses lanjut. Dan akan 

menampilkan notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk membatalkan non aktif dan aplikasi kembali 

kehalaman penulisan soal. 

• Klik tombol , untuk memproses non-aktif soal, kartu soal akan 

menjadi :  

 
 

(2) Batalkan Penulisan Soal, dengan klik tombol , aplikasi akan kembali 

kehalaman kartu soal dengan status draft. Dan akan menampilkan notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk membatalkan pembatalan penulisan soal dan 

aplikasi kembali kehalaman penulisan soal. 

• Klik tombol , untuk memproses batal penulisan soal, kartu soal akan 

menjadi : 

 

 

(3) Simpan sebagai Draft Penulisan Soal, dengan klik tombol 

, aplikasi akan kembali kehalaman kartu soal dengan 

status draft. Dan akan menampilkan notifikasi: 

 
• Dan kartu soal menjadi: 

 
 

(4) Simpan sebagai Final Review, dengan klik tombol , aplikasi 

akan kembali kehalaman kartu soal dengan status “Siap Direview”. Dan akan 

menampilkan notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk membatalkan penyimpanan dan aplikasi 

kembali kehalaman penulisan soal dengan status “Draft”. 

• Klik tombol , untuk memproses simpan penulisan soal dan aplikasi 

kembali kehalaman kartu soal dengan status “Siap Direview”, kartu soal akan 

menjadi : 

 
 

(5) Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal 

atau klik tombol  pada halaman kartu soal, aplikasi akan menampilkan 

halaman: 
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• Lakukan tombol , untuk zoom in dan zoom out text 

penulisan soal  

• Lakukan tombol , untuk menyembunyikan 

jawaban. 

• Lakukan tombol , untuk melihat jawaban yang benar dan 

jawaban yang salah dengan melakukan pilhan jawaban jawaban yang 

tersedia, maka akan menampilkan notifikasi:  

  

atau 

 

• Lakukan tombol , untuk melihat halaman penuh soal. 

• Lakukan tombol , untuk melihat bantuan soal 

• Lihat , untuk navigasi soal yang sudah ada jawaban atau belum 

ada jawaban. 

• Lakukan tombol , untuk menutup halaman pratinjau. 

 

b. Status Siap Direview 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus Siap Direview, untuk 

melihat penulisan soal. Dan aplikasi akan menampilkan halaman: 
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• Melihat detail soal dan kolom komentar penulisan soal dan kemudian dapat 

melakukan: 

(1) Non Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status non aktif dan tidak dapat proses lanjut. Dan lakukan 

proses seperti contoh sebelumnya. 

(2) Lakukan proses bank soal dengan klik tombol , pada 

halaman penulisan soal dan aplikasi akan memproses penulisan soal ke bank 

soal dengan notifikasi: 

 
 

• Klik tombol , untuk membatalkan penyimpanan dan aplikasi 

kembali kehalaman penulisan soal dengan status “Revisi”. 

• Klik tombol , untuk memproses simpan bank soal dan aplikasi 

kembali kehalaman kartu soal dengan status “Bank Soal AKGTK”, kartu soal 

akan menjadi : 

 

 

(3) Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal 

atau klik tombol  pada halaman kartu soal. Dan lakukan proses seperti 

contoh sebelumnya. 
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c. Status Revisi Soal  

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus revisi, untuk melihat 

dan memperbaiki penulisan soal. Dan aplikasi akan menampilkan halaman:  
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• Lakukan kelengkapan dengan melihat kolom komentar penulisan soal dan 

kemudian lakukan: 

(1) Non Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status non aktif dan tidak dapat proses lanjut. Dan lakukan 

proses seperti contoh sebelumnya. 

(2) Lakukan proses bank soal dengan klik tombol , pada 

halaman penulisan soal dan aplikasi akan memproses penulisan soal ke bank 

soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya. 

(3) Batalkan Penulisan Soal, dengan klik tombol , aplikasi akan kembali 

kehalaman kartu soal dengan status Revisi. Dan lakukan proses seperti contoh 

sebelumnya. 

(4) Simpan revisi, dengan klik tombol , aplikasi akan menyimpan 

dalam tetap status revisi, seperti halaman berikut: 

 

(5) Simpan sebagai Final Review, dengan klik tombol , aplikasi 

akan kembali kehalaman kartu soal dengan status “Siap Direview”. Dan lakukan 

proses seperti contoh sebelumnya. 

(6) Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal 

atau klik tombol  pada halaman kartu soal. Dan lakukan proses seperti 

contoh sebelumnya. 

 

d. Status Diterima 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus Diterima, untuk 

melihat penulisan soal. Dan apkilasi akan menampilkan halaman: 
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• Melihat detail soal dan kolom komentar penulisan soal dan kemudian lakukan: 

(1) Non Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status non aktif dan tidak dapat proses lanjut. Dan lakukan 

proses seperti contoh sebelumnya. 

(2) Lakukan proses bank soal dengan klik tombol , pada 

halaman penulisan soal dan aplikasi akan memproses penulisan soal ke bank 

soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya. 

(3) Batalkan Penulisan Soal, dengan klik tombol , aplikasi akan kembali 

kehalaman kartu soal dengan status Diterima. Seperti halaman berikut: 

 
 

(4) Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal 

atau klik tombol  pada halaman kartu soal. Dan lakukan proses seperti 

contoh sebelumnya. 

 

e. Status Non Aktif  

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus Non Aktif, untuk 

melihat penulisan soal. Dan apkilasi akan menampilkan halaman: 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 72 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  
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• Melihat detail soal dan kolom komentar penulisan soal dan kemudian lakukan: 

(1) Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status Draft. Dan akan menampilkan notifikasi:. 

 

• Klik tombol , untuk membatalkan aktif dan aplikasi kembali 

kehalaman penulisan soal. 

• Klik tombol , untuk memproses aktif soal, kartu soal akan menjadi :  

 

 

(2) Lakukan proses bank soal dengan klik tombol , pada 

halaman penulisan soal dan aplikasi akan memproses penulisan soal ke bank 

soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya. 

(3) Batalkan Penulisan Soal, dengan klik tombol , aplikasi akan kembali 

kehalaman kartu soal dengan status Non Aktif. Dan lakukan proses seperti 

contoh sebelumnya. 

(4) Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal 

atau klik tombol  pada halaman kartu soal. Dan lakukan proses seperti 

contoh sebelumnya. 
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f. Status Bank Soal AKGTK  

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus Bank Soal AKGTK, 

untuk melihat penulisan soal. Dan apkilasi akan menampilkan halaman: 
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(1) Melihat Pratinjau 

• Lakukan dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal atau 

klik tombol  pada halaman kartu soal, aplikasi akan menampilkan 

halaman pratinjau soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya 

(2) Kembali ke halaman kartu soal  

• Lakukan dengan klik tombol , aplikasi akan kembali kehalaman 

kartu soal dengan status bank soal AKGTK.  

 

3.3.4.4. Fitur Proses Ke Bank Soal 

Fitur pada kartu soal yang berfungsi untuk memproses penulisan soal dengan status 

“Diterima” yang akan tersimpan di Bank Soal AKGTK Final. 

 

Cara penggunaan: 

• Perhatikan setiap kartu soal dengan status “Diterima” 

• Lakukan klik tombol  pada halaman kartu soal, dan aplikasi akan 

menampilkan notifikasi: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Pilih jenjang 

2 Mata pelajaran Pilih mapel 

3 Jumlah soal diterima Automatis Sistem 

 

• Lakukan pengisian jenjang dan mata pelajaran, dan aplikasi akan menghitung status 

yang diterima dan akan menampilkan: 
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• Klik tombol “YA” untuk penyimpanan soal pada bank soal AKGTK dan menampilkan 

notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan proses ke bank soal. 

• Lakukan tombol , untuk memproses ke bank soal  AKGTK dengan status “Bank 

Soal AKGTK” pada menu kartu soal, dan status “AKTIF” pada menu bank soal. 
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3.3.5. Menu Bank Soal  

Menu yang digunakan oleh admin untuk menjalankan pengelolaan bank soal AKGTK. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Bank Soal", maka aplikasi akan menyajikan halaman grid paket soal 

staging, maka akan tampil halaman:   

 
Scroll Ke kanan 

 
 

Dengan Rincian fitur sebagai berikut: 

 

3.3.5.1. Fitur Lihat Detail Soal dan Pratinjau Soal (Status Aktif) 

Fitur yang berfungsi untuk melihat penulisan soal, komentar reviewer dan pratinjau soal 

yang sudah final di bank soal AKGTK yang nantinya dapat digunakan untuk asesmen guru 

dan tenaga kependidikan. 
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Cara penggunaan: 

• Perhatikan setiap bank soal dengan status “aktif” 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus aktif, untuk melihat 

dan penulisan soal dan pratinjau soal. Lakukan hal yang sama pada menu 

sebelumnnya. 

• Lakukan dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal atau klik 

tombol  pada halaman bank soal, aplikasi akan menampilkan halaman pratinjau 

soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya 

 

 

3.3.5.2. Fitur Aktifkan Soal (Status Non Aktif) 

Fitur yang berfungsi untuk mengaktifkan soal dan memproses bank soal AKGTK, untuk 

dapat dilakukan proses berikutnya asesmen kompetensi guru.  

 

Cara penggunaan: 

• Perhatikan setiap bank soal dengan status “soal non aktif” 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus soal non aktif, untuk 

melihat dan penulisan soal dan pratinjau soal. Lakukan hal yang sama pada menu 

sebelumnnya. 
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• Klik tombol , pada halaman detail penulisan soal, dan apllikasi akan 

kembali ke halaman kartu soal dengan status “Draft”, dengan menampilkan 

notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk membatalkan aktif dan aplikasi kembali 

kehalaman penulisan soal. 

• Klik tombol , untuk memproses aktif soal, kartu soal akan menjadi :  

 

 

3.3.5.3. Fitur Proses Bank Soal (Status Non Aktif) 

Fitur yang berfungsi untuk memproses bank soal AKGTK, untuk dapat dilakukan proses 

berikutnya asesmen kompetensi guru.  

 

Cara penggunaan: 

• Perhatikan setiap bank soal dengan status “soal non aktif” 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus soal non aktif, untuk 

melihat dan penulisan soal dan pratinjau soal. Lakukan hal yang sama pada menu 

sebelumnnya. 

• Klik tombol , pada halaman detail penulisan soal, dan apllikasi 

akan kembali ke halaman bank soal dengan status “Aktif”. Dengan menampilkan 

notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk membatalkan proses ke bank soal dan aplikasi kembali 

kehalaman penulisan soal. 

• Klik tombol , untuk memproses bank soal, dan akan menjadi status “Aktif”  

 

3.3.6. Menu Daftar TAK dan Proktor  

Submenu yang digunakan untuk mengelola peserta tenaga kependidikan dan proktor 

dalam melakukan daftar asesmen (setting dan konfgurasi). 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Daftar TAK dan Proktor", maka aplikasi akan menyajikan halaman 

daftar TAK dan Proktor, maka akan tampil halaman:   
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a. Tambah TAK 

• Klik tombol , untuk menambah data TAK, maka aplikasi akan 

menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama TAK Ketikan Nama TAK 

2 Email Proktor Ketikkan email proktor 

3 Passwwrd Ketikan password 

 

• Lakukan tombol , untuk simpan data TAK dan hasil tambah akan tersaji 

pada halaman view. Dengan notifikasi sebelumnya:  
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• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar TAK dan Proktor  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data TAK, dan tampil halaman form: 

 

• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data TAK dan 

dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar TAK dan Proktor.  

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk menghapus data TAK, dan tampil halaman notifikasi: 
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• Klik tombol , untuk hapus data TAK dan dan hasil hapus akan tersaji pada 

halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar TAK dan Proktor.  

Catatan: 

Data TAK yang sudah ditransaksikan/ digunakan pada menu selanjutnya tidak dapat 

dihapus. 

 

3.3.7. Menu Daftar Paket Soal  

Menu yang digunakan untuk mengelola paket soal sebagai proses dalam membuat daftar 

asesmen (setting dan konfgurasi). 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik submenu “Daftar Paket Soal", maka aplikasi akan menyajikan halaman daftar 

paket soal, maka akan tampil halaman:   

 

 

a. Tambah Paket Soal AKG 
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• Klik tombol , untuk menambah data paket soal AKG, maka 

aplikasi akan menyajikan form sebagai berikut:  

 

• Setiap pilihan jenjang dan mapel akan menghasilkan framework kompetensi utama 

yang berbeda-beda tergantung pada setting data referensi dan kartu soal yang 

telah dilakukan dan akan menampilkan form lengkap sebagai berikut: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama Jenjang Pilih jenjang 

2 Nama Mapel Pilh mapel 

3 Checkbox Kompetensi Utama Chekbox kompetensi utama dan lakukan pada 

Tingkat kesulitan jumlah soal yang dibutuhkan 

dengan menggeser tombol dari angka 0 – 100 

seperti: 
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NO FIELD KETERANGAN 

  

 

• Lakukan tombol , untuk simpan dan generate data paket soal dan 

hasil tambah akan tersaji pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar paket soal.  

 

b. Aktifkan 

• Klik tombol  dan  pada kolom tindakan setiap barisnya pada status 

 dan aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk simpan dan aktifkan paket soal dan hasil  akan 

tersaji pada halaman view dengan status .   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar paket soal.  

 

c. Lihat Soal 

• Klik tombol , pada kolom detal soal setiap barisnya untuk melihat 

kumpulan soal-soal dalam paket soal sesuai jenjang dan mapelnya dan akan menuju 

menu kartu soal yang sudah terfilter jenjang dan mapelnya, sebagimana halaman:  
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Scroll ke kanan 
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• Lakukan proses selanjutnya sebagimana pada menu kartu soal. 

 

3.3.8. Menu Daftar Peserta 

Menu  yang digunakan untuk mengelola peserta asesmen (guru dan tenaga kependidikan) 

yang di perbolehkan ikut asesmen AKG. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik submenu “Daftar Peserta", maka aplikasi akan menyajikan halaman daftar 

peserta asesmen, maka akan tampil halaman: 

 

Scroll ke kanan 
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a. Tambah Peserta Asesmen 

• Klik tombol , untuk menambah data peserta, maka aplikasi akan 

menyajikan form sebagai berikut:  
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Pilih nama jenjang 

2 Mapel Pilih nama mapel 

3 TAK Pilih nama TAK 

4 NIK Peserta Ketikan NIK 

5 Nama Peserta Ketikan nama peserta 

6 Tanggal Lahir Pilih tanggal lahir (tanggal yyyy/mm/dd) 

7 Status PNS Pilih status PNS 

8 Nama Satminkal Ketikan nama satminkal 

9 Provinsi Pilih provinsi 
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NO FIELD KETERANGAN 

10 Kab/Kota Pilih kab/kota 

11 Status Sertifikasi Ketikan status sertifikasi 

12 Sesi Ketikan sesi / durasi waktu 

13 Jadwal Sesi Pilih tanggal sesi dan jam (tanggal yyyy/mm/dd 

dan jam:menit: AM/PM) 

14 User Name Ketikan nama user name (dalam angka) 

15 Password Ketikan nama password 

 

• Form akan menyajikan:  
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• Lakukan tombol , untuk simpan data peserta asesmen dan hasil tambah 

akan tersaji pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan pemasukan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar peserta asesmen.  

 

b. Ubah Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk mengubah data peserta, dan tampil halaman form: 
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• Masukan data perubahan dan klik tombol , untuk simpan data peserta 

dan dan hasil ubah akan tersaji pada halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan data dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar peserta asesmen.  

 

 

c. Hapus Data 

• Klik tombol  pada kolom tindakan pada setiap baris data dan tombol 

, untuk menghapus data peserta, dan tampil halaman notifikasi: 

 

• Klik tombol , untuk hapus data peserta dan dan hasil hapus akan tersaji pada 

halaman view. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penghapusan data dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar peserta.  

 

3.3.9. Menu Daftar Asesmen 

Menu yang digunakan oleh Admin untuk melakukan daftar asesmen dalam rangka 

melakukan persiapan asesmen kompetensi AKG. 

 
Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Daftar Asesmen", maka aplikasi akan menyajikan halaman grid data 

persiapan asesmen AKG, maka akan tampil halaman:   
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Scroll kekanan 

 

Dengan status asesmen sebagai berikut: 

1. Baru, dimana asesmen AKG baru disusun dengan tindakan:  

- “Aktifkan Asesmen”   

- “Edit Asesmen” 

2. Aktif, dimana asesmen AKG aktif untuk dilaksanakan asesmen dengan 

tindakan: 

- “Mulai Asesmen” 
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- “Update Status baru” 

- “Edit Asesmen” 

3. Mulai Ujian, dimana asesmen AKG sedang berlangsung. 

  

Adapaun daftar asesmen yang dilakukan oleh admin dalam melakukan proses tersebut 

meliputi: 

 

3.3.9.1. Fitur Buat Baru Asesmen 

Merupakan fitur pembuatan daftar asesmen baru yang dilakukan olah admin dalam 

melakukan konfigurasi asesmen AKG yang terdiri dari: 

- Setting Asesmen 

- Daftar Peserta asesmen 

- Pratinjau asesmen 

 
Cara Penggunaan: 

• Perhatikan grid daftar asesmen sebagaimana tampilan diatas, kemudian lakukan 

sebagai berikut: 

(1) Setting Asesmen 

• Klik tombol  pada halaman view diatas, untuk 

melakukan setting asesmen, maka akan tampil form sebagai berikut: 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  
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NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama TAK Pilih / cari nama TAK 

2 Nama Asesmen Ketikan nana asesmen 

3 jenjang Pilih jenjang guru 

4 Mapel  Pilih mapel 

5 Limit Waktu Ketikan atau pilih  limit waktu dalam satuan 

menit 

6 Jadwal Asesmen Pilih fungsi jadwal (dd/mm/yy) dan jam 

(jam:menit) 

7 Sesi Ketikan atau pilih sesi 

8 Petunjuk  Ketikan petunjuk dalam word editor 

 

• Lakukan tombol , untuk melanjutkan tahap seting asesmen 

ke tahap penyusunan peserta.  

 

(2) Buat Peserta (Guru dan Tenaga Kependidikan) 

• Setelah lakukan tombol  pada setting asesmen, maka akan 

tampil form peserta sebagai berikut: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali pada tahap setting 

asesmen. 

• Lakukan tombol , untuk melanjutkan tahap peserta ke 

tahap pratinjau asesmen.  

 

(3) Buat Pratinjau Asesmen 

• Setelah lakukan tombol  pada peserta, maka akan tampil 

form pratiniau asesmen sebagai berikut: 
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• Data filed bersifat disable untuk dilakukan pengecekan kebenaran daftar 

asesmen baru. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan semua proses asesmen 

baru, dan aplikasi kembali kehalaman view, maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk proses pembatalan asesmen baru. Dan lakukan 

tombol , untuk proses tetap pada halaman pratinjau asesmen. 
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• Lakukan tombol , untuk kembali pada tahap peserta ujian. 

• Lakukan tombol , untuk menyimpan data Daftar Asesmen Baru untuk 

menjalankan pelaksanaan asesmen. Maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk proses penyimpanan asesmen baru. Dan 

lakukan tombol , untuk proses tetap pada halaman pratinjau asesmen. 

 

3.3.9.2. Fitur Generate Asesmen 

Merupakan fitur yang berfungsi men-generate seluruh daftar asesmen yang telah disusun 
untuk dipersiapkan dalam pelaksanaan asesmen GTK.  

Cara Penggunaan: 

• Perhatikan grid daftar asesmen AKG sebagaimana tampilan diatas  

• Klik tombol , pada halaman view diatas, untuk melakukan 
generate asesmen, maka akan tampil form sebagai berikut: 
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Nama Asesmen Ketikan nama asesmen untuk seluruh daftar 

asesmen 

2 Limit waktu Ketikan limit waktu atau klik up pr down tombol 

dalam satuan detik 

3 petunjuk Ketikan petunjuk pelaksanaan asesmen 

 

• Lakukan tombol , untuk simpan dan generate data asesmen dan hasil 

generate akan tersaji pada halaman view.   

• Lakukan tombol , untuk membatalkan generate data asesmen dan aplikasi 

kembali ke halaman daftar asesmen.  
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3.3.9.3. Fitur Tindakan Sesuai Status Daftar Asesmen 

Merupakan fitur tindakan hasil proses asesmen yang dilakukan olah admin dalam 

melakukan penyesuaian asesmen yang terdiri dari: 

- Status Baru 

- Status Aktif 

- Status Mulai Ujian 

 
Cara Penggunaan: 

• Perhatikan grid daftar asesmen AKG sebagaimana tampilan diatas, kemudian 

lakukan sebagai berikut: 

a. Tindakan pada status Baru 

(1) Aktifkan Asesmen 

• Klik tombol  dan , pada kolom tindakan setiap 

baris pada status , maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk proses aktif asesmen dan asesmen GTK 

menjadi status , sehingga siap pelaksanaan uji peserta. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

 

(2) Edit Asesmen  

• Klik tombol  dan , pada kolom tindakan setiap baris 

pada status , maka aplikasi akan menampilkan Form Buat/ Edit daftar 

assesmen, lakukan perbaikan proses setting, peserta dan pratinjau asesmen 

sebagaimana pada pembuatan asesmen baru diatas. 

• Dan Lihat hasil perubahan asesmen pada halaman view daftar asesmen. 
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b. Tindakan pada Status Aktif 

(1) Mulai Asesmen 

• Klik tombol  dan , pada kolom tindakan setiap 

baris pada status , maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 
 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

• Lakukan tombol , untuk proses mulai asesmen GTK dan berubah 

menjadi status , sehingga masuk ke pelaksanaan uji peserta, 

maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke daftar asesmen dan kode asessmen 

tersebut kembali menjadi status . 
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(2) Update Status Baru 

• Klik tombol  dan  pada kolom tindakan setiap 

baris pada status , maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

• Lakukan tombol , untuk proses menjadi status baru dan berubah 

menjadi status ,. Maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke daftar asesmen dan kode asessmen 

tersebut kembali menjadi status .  

 

c. Tindakan Status Mulai Asesmen  
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• Pada status  ini, sistem berada dalam proses status pelaksanaan ujian 

oleh peserta GTK, dan admin dapat melakukan monitoring peserta asesmen selama 

berlangsungnya ujian.  

 

3.3.9.4. Fitur Monitoring Daftar Asesmen 

Merupakan fitur monitoring asesmen AKG yang dilakukan olah admin dalam pengawasan/ 

monitoing ujian asesmen guru dan tenaga kependidikan yang akan berlangsung dan 

sedang berlangsung.  

 
Cara Penggunaan: 

• Perhatikan grid daftar asesmen AKG pada kolom monitor, sebagaimana tampilan 

diatas. 

• Klik tombol  pada kolom monitor pada setiap baris dengan status apapun, dan 

aplikasi akan menampilkan halaman: 
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Berisikan informasi monitoring AGK  

1. Informasi asesmen AKGTK 

2. Tindakan Reset Login semua peserta 

3. Tindakan Set Hadir Semua Peserta 

4. Cari Peserta  

5. Informasi terdaftar dan kehadiran setiap peserta  

6. Informasi detail setiap peserta 

7. Capture photo peserta melalui webcam  

8. Tindakan Reset Login per peserta 

9. Tindakan Tandai Hadir 
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Dengan penjelasan masing-masing tindakan adalah sebagai berikut: 
 

(1) Reset Login semua peserta 

• Klik tombol , dilakukan untuk mereset semua login peserta 

ujian, sehingga para peserta tidak dapat/ tidak diizinkan login atau 

mengikuti asesmen AKGTK dan status soal dalam keadaan aktif. Untuk 

melanjutkan asessmen, admin atau proktor akan melakukan edit asesmen 

dan ditindaklajuti dengan mulai ujian kembali.  

 

(2) Set hadir semua peserta 

• Klik tombol , dilakukan untuk menyatakan kehadiran 

seluruh peserta dan setiap peserta akan ternotifikasi:  dan 

kahadiran peseerta akan terlihat dimenu daftar kehadiran pada akses 

proctor. 

 

(3) Cari Peserta 

• Ketikan identitas (user Id peserta atau nama peserta) pada kolom 

, untuk mencari peserta dan akan tampil:  

 Tampilan Peserta yang belum hadir 

(4) Reset Login per peserta 

• Klik tombol  salah satu peserta, jika terjadi gangguan pada 

peserta tersebut, dan peserta dapat melanjutkan sesi ujian setelah admin 

mengaktifkan kembali. 

Catatan: 
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Lakukan reset login jika ada notifikasi gangguan, jika admin melakukan 

reset login saat berlangsung ujian, maka akan menyebabkan terhentinya 

peserta menyelesaikan ujian.  

 

(5) Tandai Hadir per peserta 

• Klik tombol  salah satu peserta, maka aplikasi akan 

menampilkan notifikasi:  

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

• Lakukan tombol , untuk proses menjadi status . 

• Tampilan peserta yang sudah hadir: 

 

 

(6) View detail peserta 

• Klik tombol  pada salah satu peserta dan aplikasi akan menampilkan 

informasi:  
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(7) Streaming webcam peserta 

• Klik tombol , untuk melakukan streaming webcam yang tertayang. 

Sebagai catatan tanda kehadiran. 

Catatan: 

Tombol Camera akan aktif jika peserta sudah dinyatakan hadir. 

 

3.3.10. Menu Laporan Asesmen 

3.3.10.1. Submenu Laporan Hasil Asesmen  

Submenu yang digunakan oleh Admin untuk melihat laporan hasil asesmen GTK yang 

meliputi” 

1. setiap ID dan nama asesmen:  

- jumlah peserta terdaftar,  

- jumlah peserta hadir, 

- jumlah peserta selesai  

2. setiap ID dan nama peserta asesmen  

- tgl mulai asesmen,  

- tgl selesai asesmen,  
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- kode soal,  

- jumlah soal,  

- jumlah jawaban benar, dan  

- nilai asesmen 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Laporan Asesmen à Laporan Hasil Asesmen", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman grid data laporan asesmen AKG, maka akan tampil halaman:   

 

Scroll kekanan 
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a. Lihat Detail Asesmen Peserta 

• Perhatikan grid data diatas  

• Klik tombol , pada kolom lihat detail peserta setiap barisnya, aplikasi 

akan menampilkan halaman: 

 

Scroll kekanan 
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3.3.10.2. Submenu Detail Asesmen Peserta 

Submenu yang digunakan oleh Admin untuk melihat laporan detail asesmen peserta GTK  

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Laporan Asesmen à Detail Asesmen Peserta", maka aplikasi akan 

menyajikan halaman grid data laporan asesmen AKG, maka akan tampil halaman:   

 

Scroll kekanan 
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3.4 PENGGUNA PENULIS 

Menu yang digunakan oleh Penulis untuk menulis soal setalah mendapat autentikasi akses 

penulis melalui login CMS. 

Adapaun menu yang diolah meliputi: 

 

3.4.1. Menu Dashboard 

 
Masih dalam tahap pengembangan 

 

 

3.4.2. Menu Penulisan Soal  

Menu yang digunakan oleh Penulis untuk menulis soal sesuai dengan bentuk soal 

berdasarkan pada indikator soal yang telah ditugaskan oleh admin. 

Menu penulisan soal dilakukan oleh Penulis pada saat: 

• Penulisan soal baru 

• Draft 

• Revisi 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Penulisan Soal", maka aplikasi akan menyajikan halaman:  



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 112 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

 

Scroll ke Kanan 

 

Dengan Status Soal: 

1. Draft  à  soal baru setelah penulis simpan sebagai draft, dan akan 

dilakukan perbaikan / kelengkapan soal kembali oleh 

penulis. 

2. Siap Direview  à  soal baru setelah penulis submit soal dan siap direview 

oleh Reviewer (reviewer menjalankan proses diterima, atau 

direvisi) 

3. Diterima  à  soal yang telah di review oleh reviewer dengan tindakan 

diterima. 
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4. Direvisi  à  soal yang telah di review oleh reviewer dengan tindakan 

direvisi dan penulis dapat melakkan perbaikan soal dan 

submit kembali. 

5. Bank Soal AKGTK à soal-soal dengan status diterima dan telah terproses 

oleh admin untuk tersimpan pada bank soal AKGTK Final. 

6. Soal Non Aktif  à soal yang di non-aktifkan oleh admin, untuk tidak/ 

tertunda terproses untuk asesmen guru. 

 

3.4.2.1. Fitur Penulisan Soal Baru 

Merupakan fitur Penulisan Soal Baru oleh Penulis setelah mendapat assign penulis dari 

koordinator atau admin untuk dilakukan penyusunan soal pertama. 

 

Cara Penggunaan: 

• Perhatikan halaman daftar kartu soal. 

• Klik tombol , untuk membuat soal baru pada halaman view kartu soal, 

Dan aplikasi akan menampilkan halaman: 
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• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Jenjang Disable (sesuai penugasan) 

2 Mata pelajaran Disable (sesuai penugasan) 

3 Kompetensi Inti Pilih kompetensi inti 

4 Sub Kompetensi Inti Pilih sub kompetensi inti 

5 Kompetensi Guru Disable (sesuai sub kompetensi inti) 

6 Indikator Esensial Disable (sesuai kompetensi) 

7 Indikator Soal Disable (sesuai indikator esensial) 

8 Taxonomy Bloom Pilih taxonomy bloom 

9 Tingkat Kesulitan Pilih tingkat kesulitan 

10 Referensi Ketikan referensi 

11 Penulis Disable (sesuai asignment proses) 

12 Tanggal Penulisan Disable (sesuai batas akhir penulisan soal) 

13 Tanggal Review Disable (sesuai batas akhir review soal) 

14 Stimulus Pilih check box dan Ketikan Stimulus Soal 

15 Pertanyaan Pilih check box dan Ketikan Pertanyaan Soal 

16 Petunjuk Pilih check box dan Ketikan petunjuk Soal  

17 Acak Pilihan Jawaban Pilih dengan geser (warna hijau acak dan warna 

putih tidak acak) 

18 Jawaban Ketikan setiap jawaban pada editor word yang 

benar dan pilih sesuai dengan urutan jawaban. 

(batas jumlah maksimal jawaban 6 jawaban) 

• Lakukan uncheck pada  atau 

 atau , jika 

tidak melakukan penulisan (editor word akan hidden). 

• Lakukan geser tombol , jika tidak melakukan 

proses acak urutan jawaban soal. (Proses acak urutan jawaban soal akan terlihat 

pada pratinjau yang dilakukan random oleh sistem) 

• Lakukan tombol , jika akan menambah pilhan jawaban dan hasil 

tampilan akan menambah urutan jawaban (maksimal 6 jawaban). Dan Ketikan 

pilihan jawaban yang benar sesuai dengan urutan jawaban lagi. 

• Lakukan tombol , pada setiap baris jawaban, untuk memilih 

jawaban yang benar.  

• Lakukan tombol  jika akan menghapus jawaban soal pada setiap bagian urutan 

pilihan jawaban dan halaman urutan atau baris pilihan jawaban akan terhapus. 
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• Lakukan tombol   untuk merubah urutan jawaban kebawah. atau  

merubah urutan jawaban keatas. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan penulisan soal, dan klik tombol 

“Yakin” pada notifikasi dan aplikasi kembali ke halaman penulis kartu soal. 

• Lakukan tombol , untuk simpan data penulisan soal, dan 

dan hasil akan tersaji pada halaman kartu soal dengan status “Draft” 

• Lakukan tombol , untuk simpan data penulisan soal dan hasil 

tambah akan tersaji pada halaman kartu soal dengan status “Siap Direview”.  

 

3.4.2.2. Fitur Update Penulisan Soal (Status Draft dan Direvisi) 

Fitur ini berfungsi untuk melakukan perbaikan atau kelengkapan penulisan soal dengan 

status:  

1. Draft, penulis akan melanjutkan dan melengkapi soal, dan jika di simpan dan 

submit, maka berubah menjadi status “Siap Direview”   

2. Direvisi, penulis memperbaiki penulisan soal atas revisi yang dilihat pada kolom 

komentar penulisan soal oleh reviewer, dan jika di simpan dan submit, maka 

berubah menjadi status “Siap Direview” 

 
Cara Penggunaan 
 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus draft, atau direvisi 

untuk melihat, melengkapi dan memperbaiki penulisan soal. Dan apkilasi akan 

menampilkan halaman: 
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Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 118 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

• Lakukan tombol  kolom kementar untuk melihat isi komentar revisi, dan akan 

tampil notifikasi (message):   

 

• Kemudian lakukan tombol , untuk menutup kolom komentar dan sistem 

kembali kehalaman penulisan soal. 

• Lakukan perbaikan penulisan soal sesuai dengan saran reviewer dan klik tombol 

, untuk menyimpan perbaikan soal. Maka sistem akan 

menyimpan perubahan dan kembali ke  halaman utama grid penulisan soal dengan 

status “Siap Direview”. 

• Pratinjau Soal, dengan klik tombol  pada halaman penulisan soal atau 

klik tombol  pada halaman kartu soal, aplikasi akan menampilkan halaman: 

 
 

• Lakukan tombol , untuk zoom in dan zoom out text 

penulisan soal  

• Lakukan tombol , untuk menyembunnyikan jawaban. 
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• Lakukan tombol , untuk melihat jawaban yang benar dan jawaban yang 

salah dengan melakukan pilhan jawaban jawaban yang tersedia, maka akan 

menampilkan notifikasi:  

•   

• atau 

•  

• Lakukan tombol , untuk melihat halaman penuh soal. 

• Lakukan tombol , untuk melihat bantuan soal 

• Lihat , untuk navigasi soal yang sudah ada jawaban atau belum ada 

jawaban. 

• Lakukan tombol , untuk menutup halaman pratinjau. 

 
 

3.4.2.3. Fitur Update Penulisan Soal (Status Siap Direview) 

Fitur ini berfungsi untuk melakukan perubahan status soal dari siap direview menjadi status 

Non Aktifkan Soal atau Proses Bank AKGTK  

 
Cara Penggunaan: 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus siap direview, untuk 

melihat penulisan soal. Dan apkilasi akan menampilkan halaman: 
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• Melihat detail soal dan kolom komentar penulisan soal dan kemudian dapat 

melakukan: 

(1) Non Aktif Soal dengan klik tombol , sistem akan menyimpan 

kartu soal dengan status non aktif dan tidak dapat proses lanjut. Dan lakukan 

proses seperti contoh sebelumnya. 

(2) Lakukan proses bank soal dengan klik tombol , pada 

halaman penulisan soal dan aplikasi akan memproses penulisan soal ke bank 

soal. Dan lakukan proses seperti contoh sebelumnya dan akan terlihat sebagai 

berikut: 
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3.5 PENGGUNA REVIEWER 

Menu yang digunakan oleh Reviewer, untuk melakukan review penulisan soal dari penulis 

sesuai tahapan proses penulisan soal sampai dengan diterima dan masuk ke bank soal 

AKGTK dan siap untuk dilakukan asesmen kompetensi guru.  

 

Adapaun menu yang diolah meliputi: 

 

3.5.1. Menu Dashboard 

 

Masih dalam tahap pengembangan 

 

 

3.5.2. Menu Review Soal  

Menu yang digunakan oleh Reviewer untuk mereview soal sesuai dengan bentuk soal 

berdasarkan pada indikator soal yang telah ditugaskan oleh admin. 

Menu review soal dilakukan oleh review pada saat: 

• Siap Direview 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Review Soal", maka aplikasi akan menyajikan halaman:  
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Scroll ke kanan 

 

Dengan Status Soal: 

1. Siap Direview  à  penulisan soal dari penulis baru, atau direvisi, untuk 

dilakukan review oleh reviewer  
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2. Diterima  à  koreksi soal oleh reviewer dengan tindakan diterima, dan 

Reviewer dapat melihat detail soal 

3. Direvisi  à  koreksi soal oleh reviewer dengan tindakan direvisi, dan 

Reviewer dapat melihat detail soal 

 

3.5.2.1. Fitur Review Soal Pada Status Siap Direview 

Merupakan fitur koreksi soal penulis oleh reviewer setelah mendapat assign reviewer dari 

koordinator atau admin. 

 

Cara Penggunaan: 

• Perhatikan halaman daftar kartu soal status siap direview. 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus siap direview, untuk 

melihat penulisan soal.  

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus siap direview atau 

 pada halaman penulisan soal, untuk me-review soal, maka akan 

menampilkan halaman:   

 

• Lakukan klik tombol , dan aplikasi akan menampilkan kolom komentar 

sebagai berikut: 

(1) Sebelum pilih status 
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(2) Setelah pilih status 

 

• Masukan data pada field yang tersedia:  

NO FIELD KETERANGAN 

1 Status  Pilih status review yang di inginkan yang terdiri 

dari: 

• Diterima 
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NO FIELD KETERANGAN 

• Direvisi 

2 Isi komentar Ketikan komentar  

• Lakukan tombol , untuk simpan data tahapan proses review penulisan 

soal (direvisi atau diterima) dan hasil status akan tersaji pada halaman menu kartu 

soal, menu penulisan soal dan menu review soal.  

 

Atau  

 

• Klik tombol , untuk melanjutkan proses direvisi atau diterima dan akan terlihat 

pada kartu soal penulis, untuk ditindaklanjuti.  

• Lakukan tombol , untuk membatalkan tahapan proses review. 

Catatan: 

Lakukan hal yang sama secara berulang status siap review untuk review-1, review-2 

dan review-n dan akan selesai jika status sudah diterima 

  

3.5.2.2. Fitur Lihat Detail Soal (Status Diterima atau Direvisi) 

Fitur ini digunakan oleh reviewer untuk melihat hasil koreksi penulisan soal yang telah 

dilakukan dengan status diterima atau direvisi. 

 

Cara Penggunaan: 

• Perhatikan halaman daftar kartu soal status siap direview. 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus siap direview, untuk 

melihat penulisan soal, maka akan menampilkan halaman: 
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• Klik tombol , untuk melihat kolom komentar dan akan terlihat sebagai berikut: 

 

• Klik tombol , untuk kembali halaman kartu soal dengan 

status yang sama. 

• Klik tombol , pada kolom detail soal disetiap baris berstatus siap direview atau 

 pada halaman penulisan soal, untuk me-review soal, maka akan 

menampilkan halaman:   

 
• Lakukan hal yang sama seperti menu pratinjau soal sebelumnya 
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3.6 PENGGUNA PROKTOR (ADMIN TAK) 

Menu yang digunakan oleh proktot untuk melakukan persiapan asesmen dan monitoring 

peserta asesmen GTK. 

Dengan urutan pelaksanaan asesmen sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan 

 

 

2. Pelaksanaan  

 

 

 

Adapaun menu yang diolah meliputi: 

 

Cara penggunaan: 

• Asesmen Kompetensi GTK dilakukan dengan lebih dahulu menjalankan URL berikut: 

https://akgtk.kemenag.go.id/#   

 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 130 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

 

Scroll kebawah 

 

• Setelah terlihat website AKGTK, lakukan login dengan mengklik   dan 

akan tampil halaman login: 

 

• Inputkan username dan password pada field 

NO FIELD KETERANGAN 

1 User ID Admin TAK Ketikan dengan kode username TAK yang telah 

diberikan oleh admin (diperoleh dari SIMPATIKA) 

2 Password Ketikkan password yang telah diberikan oleh 

admin (diperoleh dari SIMPATIKA) 

 

• Kemudian klik tombol “Login” atau klik tombol enter pada keyboard 

Catatan: 
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Jika terjadi respon pesan gagal login 

Respon Pesan Penjelasan 

Server Error • Mohon pastikan menggunakan https pada URL 

browser anda. 

• Mohon pastikan link yang digunakan adalah 

https://akgtk.kemenag.go.id/assesmen 

Username dan Password Tidak 

Cocok 

Terdapat kesalahan input username dan password, 

dapat dicoba kembali dengan username dan 

password yang valid 

 

• Jika login berhasil, maka akan masuk kedalam aplikasi dan menampilkan halaman 

asesmen kompetensi GTK seperti berikut: 

 

 

3.6.1. Menu Daftar Peserta 

Menu yang digunakan untuk melihat daftar peserta asesmen (guru dan tenaga 

kependidikan) yang di perbolehkan ikut asesmen AKG. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik submenu “Daftar Peserta", maka aplikasi akan menyajikan halaman daftar 

peserta asesmen, maka akan tampil halaman: 

 
Scroll kekanan 
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3.6.2. Menu Daftar Asesmen 

Menu yang digunakan oleh Proktor untuk melakukan pengelolaan daftar asesmen (set 

mulai asesmen dan selesai asesmen) dalam rangka melakukan persiapan asesmen 

kompetensi GTK dan melakukan monitoring saat pelaksanaan asesmen GTK. 

Peran Admin Pusat dan Admin TAK dalam pelaksanaan asesmen 

Langkah Admin Pusat Admin TAK / Proktor Status Asesmen 

1 Membuat Sesi Asesmen sesuai 

jadwal 

 Baru 

2 Mengaktifkan Asesmen 

(Distribusi paket soal ke 

peserta 

 Aktif 

3  Set Mulai Asesmen Mulai 

4  Mengkonfirmasi Kehadiran 

Peserta 

Mulai 

5  Membantu peserta yang 

mengalami gangguan (reset 

login) 

Mulai 

 

Konfirmasi Kehadiran Peserta Asesmen 

1. Peserta Asesmen dapat memilih untuk melaksanakan asesmen di TAK dan ditempat 

lain (diluar TAK) 
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2. Untuk peserta asesmen yang memilih melaksanakan AKGTK diluar TAK, WAJIB 

memiliki webcam pada computer / laptop yang digunakan untuk asesmen 

3. Untuk peserta asesmen yang memilih melaksanakan AKGTK di TAK, TIDAK WAJIB 

memiliki webcam pada computer / laptop yang digunakan untuk asesmen 

4. Setelah login, sebelum memulai asesmen, baik peserta yang di TAK maupun diluar 

TAK, wajib melakukan konfirmasi kehadiran melalui aplikasi AKGTK 

5. Peserta yang sudah melakukan konfirmasi akan memiliki status ‘Menunggu’ dan bisa 

di lihat pada halaman monitoring asesmen proctor 

6. Proktor dapat menekan tombol ‘Tandai Hadir’ untuk mengkonfirmasi kehadiran 

peserta 

7. Setelah ditandai hadir oleh proctor, peserta dapat menekan tombol ’Mulai Asesmen’ 

untuk memulai menjawab pertanyaan. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Daftar Asesmen", maka aplikasi akan menyajikan halaman grid data 

persiapan asesmen AKG, maka akan tampil halaman:   

 

Scroll kekanan 
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Dalam Daftar Asesmen terdapat 4 kondisi status yang meliputi: 

1. Status Baru, merupakan status awal setelah proses pembentukan daftar asesmen 

baru oleh admin.  

2. Status Aktif, merupakan status perubahan data asesmen dari baru menjadi aktif 

dalam rangka persiapan asesmen atau perubahan kembali baru yang dilakukan oleh 

proktor   

3. Status Mulai Asesmen, merupakan status bagi proktor untuk melakukan monitoring 

asesmen peserta, dengan tindakan disable.    

 

3.6.2.1. Fitur Perubahan Status 

Fitur yang dilakukan oleh proktor dengan fungsi melakukan perubahan status setiap data 

asesmen yang sudah didaftarkan oleh admin menjadi kondisi status baru, aktif, mulai 

asesmen dan selesai asesmen. 

 

Adapun langkah-langkah perubahan dan tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

a. Tindakan Status Baru (oleh Admin Pusat) 

(1) Aktifkan Asesmen 

• Perhatikan grid daftar asesmen sebagaimana gambar diatas dengan status 

. 
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• Klik tombol  dan  pada kolom tindakan 

disetiap baris yang berstatus “Baru”, , maka aplikasi akan menanpilkan 

notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk proses aktif asesmen dan data asesmen 

menjadi status , sehingga siap pelaksanaan uji peserta. 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

 

b. Tindakan Status Aktif (oleh Admin Pusat) 

(1) Mulai Asesmen 

• Klik tombol tombol  dan , pada kolom tindakan 

setiap baris pada status , maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 
 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 
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• Lakukan tombol , untuk proses mulai asesmen GTK dan berubah 

menjadi status , sehingga masuk ke pelaksanaan uji peserta, 

maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke daftar asesmen dan kode asessmen 

tersebut kembali menjadi status . 

 

(2) Update Status Baru 

• Klik tombol  dan  pada kolom tindakan setiap 

baris pada status , maka aplikasi akan menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 
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• Lakukan tombol , untuk proses mrnjadi status baru uji validitas dan 

berubah menjadi status , sehingga siap pelaksanaan uji validitas 

kembali. Maka akan tampil notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke daftar asesmen dan kode asessmen 

tersebut kembali menjadi status .  

 

c. Tindakan Status Mulai Asesmen (oleh Admin TAK / Proktor)  

Pada status  ini, sistem berada dalam proses status pelaksanaan ujian 

oleh peserta GTK, dan proktor dapat melakukan monitoring peserta asesmen selama 

berlangsungnya ujian.  

 

3.6.2.2. Fitur Aktivasi Asesmen 

Merupakan Fitur yang berfungsi mengaktivasi asesmen pada saat semua paket soal 

berstatus belum di aktivasi. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik menu “Daftar Asesmen", maka aplikasi akan menyajikan halaman grid data 

persiapan asesmen AKG, maka akan tampil halaman:   
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Scroll ke kanan 
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• Klik tombol , pada grid daftar asesmrn pojok kiri atas dan akan 

menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan proses aktivasi dan aplikasi kembali 

ke halaman daftar asesmen.  

• Lakukan tombol , untuk memproses aktifasi dengan notifikasi waktu 

berjalan: 

 

• Setalah berhasil proses aktivasi asesmen, aplikasi akan menampilkan notifikasi:  

 

• Lakukan tombol , untuk kembali ke daftar asesmen, dan hasil aktivasi akan 

terlihat pada menu daftar asesmen pada kolom jumlah hasil aktivasi, sebagaimana 

halaman berikut: 
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3.6.2.3. Fitur Monitoring Peserta 

Merupakan fitur monitoring asesmen AKG yang dilakukan olah proktor dalam pengawasan/ 

monitoing ujian asesmen guru dan tenaga kependidikan yang akan berlangsung dan 

sedang berlangsung.  

 
Cara Penggunaan: 

• Perhatikan grid daftar asesmen AKG pada kolom monitor, sebagaimana tampilan 

diatas (sudah teraktivasi). 

• Klik tombol  tunggal pada grid daftar asesmen bagian atas, maka akan 

terinformasi data asesmen dengan notifikasi: 
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• Klik tombol  pada kolom monitor pada setiap baris dengan status apapun 

(khusus melakukan langsung pelaksanaan asesmen maka harus berstatus aktif dan 

mulai ujian), dan aplikasi akan menampilkan halaman: 

 

Berisikan informasi monitoring AGK  

1. Informasi asesmen AKGTK 

2. Tindakan Reset Login semua peserta 
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3. Tindakan Set Hadir Semua Peserta 

4. Cari Peserta  

5. Informasi terdaftar dan kehadiran setiap peserta  

6. Informasi detail setiap peserta 

7. Capture photo peserta melalui webcam  

8. Tindakan Reset Login per peserta 

9. Tindakan Tandai Hadir 

 

Dengan penjelasan masing-masing tindakan adalah sebagai berikut: 
 

(1) Reset Login semua peserta 

• Klik tombol , dilakukan untuk mereset semua login peserta 

ujian, sehingga para peserta tidak dapat/ tidak diizinkan login atau 

mengikuti asesmen AKGTK dan status soal dalam keadaan aktif. Untuk 

melanjutkan asessmen, admin atau proktor akan melakukan edit asesmen 

dan ditindaklajuti dengan mulai ujian kembali.  

 

(2) Set hadir semua peserta 

• Klik tombol , dilakukan untuk menyatakan kehadiran 

seluruh peserta dan setiap peserta akan ternotifikasi:  dan 

kahadiran peseerta akan terlihat dimenu daftar kehadiran pada akses 

proctor. 

 

(3) Cari Peserta 

• Ketikan identitas (nama/ nomor peserta) pada kolom 

, untuk mencari peseerta dan akan tampil:  

 Tampilan Peserta yang belum hadir 

(4) Reset Login per peserta 
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• Klik tombol  salah satu peserta, jika terjadi gangguan pada 

peserta tersebut, dan peserta dapat melanjutkan sesi ujian setelah admin 

mengaktifkan kembali dan proctor melakukan set mulai asesmen. 

Catatan: 

Lakukan reset login jika ada notifikasi gangguan, jika admin melakukan 

reset login saat berlangsung ujian, maka akan menyebabkan terhentinya 

peserta menyelesaikan ujian.  

 

(5) Tandai Hadir per peserta 

• Klik tombol  salah satu peserta, maka aplikasi akan 

menampilkan notifikasi:  

 

• Lakukan tombol , untuk membatalkan perubahan status. 

• Lakukan tombol , untuk proses menjadi status . 

• Tampilan peserta yang sudah hadir: 

 

(6) View detail peserta 

• Klik tombol  pada salah satu peserta dan aplikasi akan menampilkan 

informasi:  
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(7) Streaming webcam, peserta 

• Klik tombol , untuk melakukan webcam yang tertayang. Sebagai 

catatan tanda kehadiran. 

Catatan: 

Tombol Camera akan aktif jika peserta sudah dinyatakan hadir. 

 

3.6.3. Daftar Hadir Peseta 

Menu yang digunakan untuk melihat kehadiran peserta dalam mengikuti asesmen GTK. 

 

Cara Penggunaan: 

• Klik submenu “Daftar Hadir Peserta", maka aplikasi akan menyajikan halaman 

daftar hadir peserta, maka akan tampil halaman: 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 145 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

 
 

• Dengan status: 

o Absen 

o Menunggu 

o Hadir 
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3.7 PENGGUNA PESERTA (GTK) – ASESMEN  

Menu yang digunakan oleh Guru dan Tenaga Kependdikan yang telah terdaftar sebagai 

peserta asesmen AKG dan mendapat hak akses ke aplikasi Asesmen AKGTK, untuk dapat 

mengikuti asesmen.  

 

Dengan Urutan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapaun menu yang diolah meliputi: 

 

3.7.1. Menu Info, Jadwal, Kehadiran dan Mulai Asesmen 

Merupakan halaman menu setelah login bagi peserta AKG untuk masuk ke kehalaman 

pelaksanaan asesmen dengan mengambil foto untuk kehadiran. 

 

Cara penggunaan: 

• Asesmen Kompetensi GTK dilakukan dengan lebih dahulu menjalankan URL berikut: 

https://akgtk.kemenag.go.id/#   

 

Scroll kebawah 

 

Peserta Login dan 
Mengambil Foto 
untuk Kehadiran 

Peserta Mulai 
Asesmen 

Peserta Login 
Asesmen 

Peserta 
Mengerjakan 

Asesmen 

Peserta Selesai 
Asesmen 
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• Untuk melihat jadwal asesmen AKGTK, masukan user ID peserta pada 

 dan klik tombol cari, maka jika user id benar akan 

menampilkan informasi seperti halaman berikut: 

 

 

• Setelah terlihat website AKGTK, lakukan login dengan mengklik  

 dan akan tampil halaman login: 
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• Inputkan username dan password pada field 

NO FIELD KETERANGAN 

1 User Name Ketikan dengan kode username yang telah 

diberikan oleh proktor/ admin 

2 Password Ketikkan password yang telah diberikan oleh 

proktor/ admin 

 

• Kemudian klik tombol “Login” atau klik tombol enter pada keyboard 

Catatan: 

Jika terjadi respon pesan gagal login 

Respon Pesan Penjelasan 

Server Error • Mohon pastikan menggunakan https pada URL 

browser anda. 

• Mohon pastikan link yang digunakan adalah 

https://akgtk.kemenag.go.id/assesmen 

Username dan Password Tidak 

Cocok 

Terdapat kesalahan input username dan password, 

dapat dicoba kembali dengan username dan 

password yang valid 

 

• Jika login berhasil, maka akan masuk kedalam aplikasi dan menampilkan halaman 

asesmen kompetensi GTK seperti berikut: 



 
 

Direktorat Guru & Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI 
 

 149 PENGGUNAAN APLIKASI AKGTK USER MANUAL  

 

 

• Setelah terinformasi identitas/ profile GTK yang mengikuti asesmen dan daftar 

asesmen yang aktif, kemudian pilih jadwal asesmen yang dengan status “mulai” 

dengan mengklik tombol . Dan aplikasi AKGTK akan menampilkan 

informasi status asesmen dan petunjuk bentuk soal sesuai dengan jenis mapel 

sebagai berikut: 

• Konfirmasi Kehadiran Peserta Asesmen 

1) Peserta Asesmen dapat memilih untuk melaksanakan asesmen di TAK dan di 

tempat lain (diluar TAK) 

2) Untuk peserta asesmen yang memilih melaksanakan AKGTK diluar TAK, WAJIB 

memiliki webcam pada computer / laptop yang digunakan untuk asesmen 

3) Untuk peserta asesmen yang memilih melaksanakan AKGTK di TAK, TIDAK 

WAJIB memiliki webcam pada computer / laptop yang digunakan untuk 

asesmen 

4) Setelah login, sebelum memulai asesmen, baik peserta yang di TAK maupun 

diluar TAK, wajib melakukan konfirmasi kehadiran melalui aplikasi AKGTK 

5) Kemudian Peserta harus menunggu Konfirmasi kehadiran dari Proktor 

6) Setelah ditandai hadir oleh proktor, peserta dapat menekan tombol ’Mulai 

Asesmen’ untuk memulai menjawab pertanyaan. 
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• Lakukan tombol , untuk kembali kehalaman informasi penjadwalan 

asesmen. 

 

3.7.1.1. Fitur Pilih TAK 

Fitur ini digunakan untuk peserta asesmen yang memililh asesmen sesuai dengan tempat 

asesmen (TAK). 

Cara menggunakan: 

• Perhatikan halaman info page sebagaimana gambar halaman diatas 

• Lakukan pilih TAK jika asesmen dilakukan di TAK. Dan lakukan konfirmasi kehadiran 

. 

Jika kehadiran sudah dikonfirmasi oleh proktor maka akan muncul button mulai 

asesmen. Kemudian klik button tersebut untuk memulai asesmen. Sebagaimana 

halaman berikut: 
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• Lakukan tombol , untuk memulai ujian GTK, dan aplikasi akan 

menampilkan soal dan kelompok mapel soal. Maka aplikasi akan halaman asessmen.  

 

3.7.1.2. Fitur Pilih Non TAK 

Fitur ini digunakan untuk peserta asesmen yang memililh asesmen yang tidak sesuai 

dengan tempat asesmennta (non TAK). 

Cara menggunakan: 

• Perhatikan halaman info page sebagaimana gambar halaman diatas 

• Jika peserta melakukan asesmen diluar TAK, maka wajib mengaktifkan kamera dan 

klik Allow pada notifikasi to use your camera. Kemudian Pilih Non TAK dan ambil 

gambar, sebgaimana pada halaman berikut: 
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• Klik ambil foto untuk melakukan 

konfirmasi kehadiran, dan pada notifikasi yang muncul Pilih OK. Pada Halaman ini 

juga ditampilkan data mengenai Jenjang, Mapel Peserta, Jumlah Soal, Durasi, Status 

Asesmen dan Status Peserta.  

• Selanjutnya akan tampil untuk konfirmasi kehadiran oleh proktor: 

Setelah proses mengambil gambar, maka peserta harus menunggu proktor untuk 

mengkonfirmasi kehadiran, muncul notifikasi : Kehadiran menunggu konfirmasi 

dari proktor. 

 

• Jika kehadiran sudah dikonfirmasi oleh prockor maka akan muncul button mulai 

asesmen. Kemudian klik button tersebut untuk memulai asesmen. Sebagai berikut: 

 

• Lakukan tombol , untuk memulai ujian GTK, dan aplikasi akan 

menampilkan soal dan kelompok mapel soal. Maka aplikasi akan halaman asessmen.  
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3.7.2. Menu Asesmen GTK 

Merupakan halaman menu asesmen kompetensi GTK sesuai dengan jenjang, mapel dan 

sesi ujian. 

 

Cara penggunaan: 

• Lakukan tombol , untuk memulai ujian GTK, dan aplikasi akan 

menampilkan soal dan kelompok mapel soal. Maka aplikasi akan halaman asesmen:  

Awal Asesmen: 

 

Soal Terakhir: 

 

Catatan: 

Mohon arahkan kamera webcam pada area wajah untuk kepentingan 

monitoring asesmen oleh Proktor, selama asesmen berjalan kamera harus 

tetap diaktifkan. 
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• Baca dengan cermat setiap pertanyaan dan jawab soal dengan bentuk soal pilihan 

ganda (hanya satu jawaban benar) 

• Adapun Informasi yang ada pada setiap soal yang di tampilkan:  

ICON DESKKRIPSI 

 

Informasi tahun asesmen dan jenis jenjang guru 

 
Ukuran teks (zoom in dan zoom out) dengan 

mengklik “-“ untuk memperkecil, “reset” untuk 

kembali ke normal dan “+” untuk memperbesar. 

 
Menyajikan full screen 

 
Jam sesi penyelesaian soal dengan menghitung 

waktu mundur yang merupakan informasi sisa 

waktu asesmen. 

Soal dan Jawaban Baca soal dan jawab dengan memilih jawaban 

yang benar. 

Untuk menjawab soal, silahkan pilih salah satu 

jawaban (Otomatis Menyimpan Jawaban). 

Kemudian Klik Selanjutnya.  Untuk soal yang 

sudah dijawab maka pada nomor soal akan 

berwarna hijau, soal yang sedang dijawab 

berwarna kuning, dan jika merah adalah gagal 

menyimpan jawaban (jika terjadi maka klik pada 

soal tersebut kemudian klik button selanjutnya 

untuk menyimpan jawaban). 

 

 

- Navigasi halaman untuk menuju halaman soal 

lakukan klik nomor halaman soal dan info 

halaman. 

- Dan informasi status belum dijawab, sudah 

dijawab, soal aktif dan gagal disimpan. 

 

 

Navigasi per halaman sebelum dan sesudah 

dengan mengklik salah satu icon. 

 

Tombol selesai asesmen 

 

• Lakukan tombol , untuk mengakhiri penyelesaian soal, dan akan 

menampilkan notifikasi  
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• Lakukan tombol , untuk membatalkan akhir ujian dan aplikasi kembali ke 

halaman soal-soal. 

• Jika waktu ujian pada sesi tersebut habis, maka akan menampilkan notifikasi: 

 

• Lakukan tombol , untuk memproses akhir ujian dan aplikasi akan kembali 

ke halaman pilih jadwal asesmen yang aktif dengan notifikasi: 

 

Catatan: 

3. Asesmen GTK soal-soal akan dapat berakhir jika semua jawaban soal telah 

terisi dengan notifikasi . 

4. Setiap GTK bisa aktif login hanya pada 1 device (PC/ smartphone) dan jika 

pindah device atau ada gangguan maka oleh proktor madrasah akan 

melakukan reset login.  

 

• Lakukan Tombol , dan aplikasi asesmen peserta GTK akan kembali 

kehalaman info asesmen dengan status selesai. 
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• Jika Asesmen sudah selesai maka pada jadwal asesmen, Status peserta menjadi 

Selesai seperti gambar diatas.  

• Lakukan tombol  pada pojok kanan atas, untuk keluar/ logout dari aplikasi 

AKGTK. 
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4. PENUTUP 

Demikianlah USER MANUAL ini kami susun, agar dapat menjadi bahan alih pengetahuan 

Aplikasi AKGTK Madrasah 2021 dari konsultan kepada tim Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, Kementerian Agama RI. Diharapkan dengan terdokumentasinya rencana 

implementasi, tahapan implementasi menjadi lebih lancar dan terencana dengan baik. 
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