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Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) 
merupakan yayasan non-profit independen yang 

berfokus pada penguatan kebijakan 
pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK 
berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan 

praktik baik di lapangan dalam ekosistem 
pendidikan Indonesia.



Tujuan Diskusi

Apa yang dimaksud 
dengan ases, ajar, 
pantau?

Apakah metode baru? 

Mengapa “ases, 
ajar, pantau” 
dianjurkan? 

Mengapa sekarang semakin 
banyak dibicarakan? 

Untuk situasi seperti apa 
metode ini digunakan?

Bagaimana 
melakukannya?

Apakah setiap guru dapat 
dan perlu melakukannya?

Faktor apa yang mendukung 
implementasi metode ini?



Ases - Ajar - Pantau mendorong pembelajaran sesuai 
dengan tahap capaian siswa
Konteks pandemi:

Mengawali pembelajaran dengan 
asesmen

● Untuk cek asumsi apakah 
anak siap belajar sesuai 
dengan silabus atau kelasnya

● Kesadaran bahwa 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
belum tentu efektif (learning 
loss)

● Kompetensi esensial perlu 
terkonstruksi dengan kuat, 
terutama kompetensi yang 
fundamental

Konteks umum: 

Pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa sangat dianjurkan untuk 
menguatkan kompetensi esensial

● Learning loss tidak hanya terjadi di masa pandemi COVID-19, 
meskipun mungkin derajatnya tidak sebesar saat PJJ/BDR pandemi

● Pembelajaran yang terlalu cepat membuat anak kurang menguasai 
kompetensi yang fundamental (mile-wide-inch-deep curriculum)

● Pembelajaran yang terlalu padat berdampak pada perkembangan 
sosioemosional
○ Pembelajaran yang terlalu sulit, padat, dan cepat membuat 

anak frustasi, kehilangan motivasi, dan menurunkan 
self-efficacy dan kapasitas belajar secara mandiri

○ Growth mindset adalah modal belajar yang sangat penting. 
Hanya sekitar 30% remaja 15 tahun di Indonesia yang tidak 
setuju pada pernyataan bahwa kecerdasan dirinya adalah 
sesuatu yang tidak dapat diubah



Bagaimana menerapkan 
“ases-ajar-pantau” di kelas?



Diawali dengan asesmen yang ringkas, tidak berisiko tinggi, 
ringkas (cepat), dan informatif 

Mengapa “ases” bukan “ukur”?

Mengukur (to measure) cenderung berkaitan 
dengan asesmen yang terstandar 
(standardized test), kuantitatif, dan cenderung 
“formal”.

Memantau kesiapan belajar (learning 
readiness) sebagai awal proses pembelajaran 
tidak harus menggunakan metode asesmen 
seperti itu. 

Hindari asesmen yang berkesan tes yang 
berisiko tinggi (high-stake test). Asesmen kelas 
(classroom assessment) seperti kuis cepat, 
latihan soal, tanya-jawab, permainan dsb. yang 
dapat mengidentifikasi pemahaman dan 
miskonsepsi setiap siswa
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Apa yang di-ases?

Pemahaman/keterampilan yang 
dibutuhkan untuk mempelajari topik sesuai 
silabus saat itu. 

Biasanya “ases-ajar-pantau” dilakukan 
untuk topik yang membutuhkan 
pengetahuan atau keterampilan prasyarat, 
sehingga banyak dilakukan di 
mapel-mapel yang kompetensinya 
berkembang secara terstruktur

Tidak harus mengulang seluruh topik atau 
mata pelajaran, disarankan untuk tetap 
fokus pada masa depan

Bagaimana memanfaatkan 
hasil penilaiannya? 

Assessment for learning. 
Untuk menentukan strategi 
pembelajaran sesuai tahap 
kemampuan masing-masing 
siswa. 

Misalnya: membagi siswa 
dalam kelompok sesuai tahap 
capaian masing-masing, 
memberikan materi belajar 
yang bervariasi, serta 
intervensi lainnya



Mengajar sesuai hasil asesmen dapat dilakukan melalui 
beberapa strategi sesuai dengan kapasitas guru

Berdasarkan asesmen 
awal, guru mengajar 
seluruh siswa di kelasnya 
sesuai dengan tahap 
capaian belajar mayoritas 
siswa secara fleksibel 
(kelompok tidak permanen)

Berdasarkan asesmen, 
siswa dibagi menjadi dua 
atau lebih kelompok, 
guru memberikan bahan, 
kegiatan, dan pengajaran 
yang berbeda sesuai 
kebutuhan setiap 
kelompok secara fleksibel

Personalized 
learning. Guru 
mengajar sesuai 
kebutuhan setiap 
individu siswa

Co-teaching atau team 
teaching, atau dibantu 

oleh relawan untuk 
berbagi peran dalam 

sesi belajar di kelas 

Sekolah menyediakan 
program untuk siswa yang 
membutuhkan waktu dan 
bimbingan khusus dalam 
menguasai konsep dasar, 
misalnya kelas tambahan 
selepas pelajaran usai 
(after-school program)

Guru berkomunikasi dan 
berkolaborasi dengan 
orangtua untuk membantu 
anak menguasai konsep 
dasar yang perlu dikuatkan

Sekolah menyelenggarakan 
program tutorial. Murid yang 
telah menguasai konsep 
dapat membantu temannya 
dengan supervisi guru

Guru menggunakan 
berbagai perangkat 
pembelajaran, termasuk 
sumber digital, dan 
memfasilitasi siswa belajar 
secara digital 



Apa yang dapat mendukung penerapan strategi ini?

KOLABORASI GURU

Budaya kerja kolaboratif 
antar guru sangat 
membantu dalam proses 
penyelesaian masalah 
belajar siswa, mulai dari 
identifikasi masalah sampai 
dengan menemukan strategi 
yang sesuai untuk anak

WHOLE SCHOOL 
APPROACH

Adanya kebijakan sekolah 
yang mengarah pada 
kesempatan belajar yang 
berkualitas untuk seluruh 
siswa, misalnya  kebijakan 
asesmen, adanya program 
relawan, sesi pelajaran 
tambahan, memperkaya 
sumber belajar, dsb. 

KOLABORASI GURU-ORTU

Sekolah dan guru perlu 
menginformasikan 
perkembangan belajar anak 
secara berkala dan 
mendiskusikan jalan keluar 
yang paling sesuai dengan 
kebutuhan anak serta 
kapasitas sekolah dan ortu

TEKNOLOGI DIGITAL

Pembelajaran berbasis teknologi digital 
memberikan kemudahan siswa untuk belajar 
secara fleksibel (asinkronus) dan personal 
(personalized learning). 

Membantu guru dalam memberikan 
pengajaran yang bervariasi dan fleksibel serta 
dalam melakukan proses asesmen

PEMBELAJARAN FLEKSIBEL

Kebijakan dan struktur kurikulum dan pembelajaran 
yang sesuai dengan arah “ases-ajar-pantau”

Pembelajaran mengkombinasikan proses belajar 
mandiri dan belajar dengan bimbingan guru. 

Blended learning yang memadukan pembelajaran 
sinkronus dan asinkronus



@kocoschools.id

KOCO Schools Indonesia

KOCO Indonesia


