Sebagai orang tua, bagaimana cara menggunakan Khan Academy untuk
mendukung pembelajaran anak selama sekolah diliburkan?
Wahai para orang tua,
Kami tahu bahwa membesarkan anak, mengurus rumah, dan menyelesaikan semua pekerjaan
itu menantang – terutama saat sekolah diliburkan.
Kami tahu bahwa ini adalah masa-masa yang mengkhawatirkan bagi semua orang. Kesehatan
dan keselamatan menjadi prioritas nomor satu. Kami hadir untuk membantu anak Anda tetap
belajar saat sekolah diliburkan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang paling sering kami
terima belakangan ini. Punya pertanyaan lainnya? Anda dapat membagikannya dengan kami di
Komunitas Dukungan atau menghubungi Tim Dukungan kami.
Bagaimana cara menentukan waktu belajar untuk anak selama sekolah diliburkan?
Buatlah semuanya sederhana dan tentukan target 2-3 jam belajar per hari. Mulailah dengan
meminta anak membaca dan berlatih Matematika selama masing-masing satu jam sehari (dan
tidak harus sekaligus). Jika anak Anda mampu belajar IPA dan IPS – itu jauh lebih bagus.
Banyak siswa merasa lebih segar di pagi hari. Jadi, itulah waktu terbaik untuk membaca dan
belajar Matematika. Berikan waktu istirahat untuk bermain dan latihan fisik.
Bagaimana cara mengetahui konten apa yang sebaiknya dipelajari anak (jika tidak ada
panduan dari sekolah)?
Lihatlah PR dan buku paket anak, lalu tanyakan topik apa yang sedang mereka pelajari
sebelumnya di sekolah.
Ajaklah anak Anda mengobrol dan cari tahu seberapa jauh mereka memahami dan menguasai
materi-materi itu. Anda dapat menentukan apakah ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau
materi-materi sebelumnya, atau mempelajari pelajaran-pelajaran baru. Di Khan Academy, anak
dapat memilih pelajaran untuk mulai dipelajari, dan rekomendasi untuk pelajaran selanjutnya
akan muncul secara otomatis.
Untuk siswa SMP atau SMA yang membutuhkan kelas AP dan/atau sedang belajar untuk SAT,
Khan Academy menawarkan berbagai mata pelajaran AP terpopuler dan persiapan SAT resmi.
Bagaimana jika saya tidak sanggup mengajari anak saya?
Saat anak menggunakan Khan Academy untuk belajar, mereka akan mendapatkan umpan balik
langsung. Jika siswa memasukkan jawaban yang salah, akan muncul petunjuk, contoh soal

yang sudah dikerjakan disertai dengan langkah-langkahnya, dan tautan menuju video-video
instruksi yang relevan.
Saat ini, ada banyak sumber daya belajar online. Bacalah daftar rekomendasi situs web
pendidikan dari Common Sense Media.
Jika Anda memiliki anak yang lebih kecil dan hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan
bersamanya, bacalah sesuatu dengan anak selama 15-30 menit sebelum tidur.
Bagaimana cara membantu anak belajar apabila saya tidak memahami mata
pelajarannya?
Tidak masalah jika Anda tidak memahami mata pelajarannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk
menjadi teladan yang punya rasa ingin tahu dan ingin belajar. Anda dapat berkata, “Ibu/Ayah
juga tidak tahu jawabannya. Ayo kita cari tahu cara mempelajari materi ini.” Di Khan Academy,
Anda dapat menggunakan kolom pencarian untuk mengetikkan topik tertentu yang ingin
dipelajari, seperti “sudut kongruen”.
Jika Anda atau anak Anda mengalami kesulitan, ingatlah bahwa itu wajar! Belajar adalah suatu
proses “perjuangan yang produktif”.
Bagaimana cara saya mengawasi anak belajar di rumah selagi bekerja di rumah?
Sediakan waktu pribadi khusus untuk bersama anak. Ini dapat berupa waktu untuk membaca
bersama, istirahat di siang hari, dan waktu makan siang. Menentukan “waktu bersama” bisa
membantu Anda mengerjakan hal lain di waktu lainnya (jika memungkinkan).
Tapi, mereka anak-anak, ‘kan? Sebagai orang tua, kita tahu bahwa punya anak-anak berarti
kita akan sering terganggu. Sampaikan dengan tegas tetapi lembut apabila mereka ingin
menyela pekerjaan kita. Misalnya, mintalah mereka mengetuk pintu atau memberikan isyarat
tertentu seperti “pegang tangan Ayah/Ibu dan hitung sampai 20 saat Ayah/Ibu sedang telepon”.
Sudahkah kami menyebutkan pentingnya daftar tugas? Anak-anak yang lebih besar dapat
diarahkan agar lebih mandiri menggunakan daftar tugas. Saat anak mendatangi Anda dan
berkata, “Aku bosan dan tidak tahu harus apa,” ajaklah mereka melihat daftar tugas untuk
memanfaatkan waktu.
Sekali lagi, sebagai orang tua, wajar saja jika kita merasa tertekan. Anda jadi mudah terbawa
emosi dan marah. Kita semua pernah ada di posisi itu. Di masa-masa seperti ini, Anda dapat
menganggapnya sebagai momen pengajaran: contohkan bagaimana cara meminta maaf.
Misalnya dengan berkata, “Maaf, Ayah/Ibu marah tadi. Ayah/Ibu merasa stres dan seharusnya

jalan-jalan saja untuk menenangkan diri. Bagaimana kalau kita tekan tombol reset, lalu ulangi
semuanya?”
Terakhir, perlakukan diri Anda dengan baik. Anda tidak mungkin menjadi orang tua yang
sempurna, tapi ada ribuan cara untuk menjadi orang tua yang baik.
Apalagi yang dapat kami bantu?
Kami berusaha keras untuk memahami masalah yang paling mendesak bagi orang tua dan
anak-anak, yaitu bagaimana anak dapat terus belajar selama sekolah diliburkan. Ayo tuliskan
pertanyaan Anda di sini. Sering-seringlah memeriksa sumber daya kami karena kami
senantiasa memperbaruinya.
Salam hormat,
Tim Khan Academy

