Panduan Cepat untuk Orang Tua
Selamat datang di Khan Academy! Orang tua adalah kunci dalam mendukung
pembelajaran anak-anak di Khan Academy. Jadi, kami ingin membantu Anda dan anak
untuk belajar dan berkembang di Khan Academy secepat dan semudah mungkin.
Kami tahu banyak dari Anda punya pertanyaan khusus karena sekolah diliburkan. Anda
tidak sendirian, dan kami di sini untuk mendukung Anda. Kami telah menyusun FAQ
Orang Tua (versi bahasa Indonesia tersedia dalam bentuk PDF) untuk membantu Anda
mempersiapkan pembelajaran di rumah.
Jika Anda sudah siap mulai, gunakan panduan ini untuk mengajak anak belajar. Tidak
perlu membaca semuanya. Anda bisa menyelesaikan Langkah 1 sampai 4 dalam 15
menit. Anda juga bisa melompat ke bagian-bagian yang dibutuhkan melalui
tautan-tautan di bawah ini:
Langkah 1: Buatlah akun orang tua atau masuk ke akun yang sudah ada.
Langkah 2: Lihat Dasbor Orang Tua Anda.
Langkah 3: Tambahkan akun anak yang sudah ada atau buat akun anak baru.
Langkah 4: Mintalah anak untuk masuk ke akun mereka.
Langkah 5: Pelajari selengkapnya tentang Penguasaan Mata Pelajaran, ajak anak
mulai belajar, dan ikuti progres mereka.
Langkah Opsional 6: Bacalah artikel kami tentang mengelola akun dan membantu
anak belajar dengan Khan Academy.

----Langkah 1: Membuat Akun Orang Tua

Pertama: Jika belum punya, Anda harus membuat akun dahulu. Untuk melakukannya,
bukalah halaman depan Khan Academy dan klik Orang Tua.

Anda akan melihat pilihan mendaftar dengan akun Google, akun Facebook, atau email
(nama pengguna dan kata sandi). Pilih yang sesuai untuk Anda.

Masuk ke Akun yang Sudah Ada
Jika Anda sudah punya akun Khan Academy (atau meskipun Anda sebelumnya tidak
menggunakannya sebagai orang tua), masuklah dengan mengeklik Masuk di pojok
kanan atas halaman.

Langkah 2 dan 3: Melihat Dasbor dan Membuat Akun untuk Anak
Setelah membuat akun atau masuk ke akun yang sudah ada, Anda akan diarahkan ke
Dasbor Orang Tua. Jika Anda tidak diarahkan secara otomatis ke Dasbor Orang Tua,
bukalah dasbor dengan mengeklik nama Anda di pojok kanan atas halaman. Lalu, klik
Dasbor Orang Tua di menu.

Jika ini pertama kalinya Anda membuka dasbor, Anda akan melihat pesan selamat
datang dan Dasbor Orang Tua yang kosong. Untuk terhubung dengan anak, klik Add a
child (Tambahkan anak).

Anda akan melihat beberapa pilihan untuk menambahkan anak, bergantung pada usia
mereka dan apakah mereka sudah punya akun Khan Academy.

Menambahkan Anak yang Sudah Punya Akun Khan Academy
Jika anak sudah punya akun Khan Academy (misalnya, akun yang mereka gunakan di
sekolah), Anda dapat menghubungkan akun itu sebagai orang tua! Jadi, Anda bisa
mengakses progres mereka di sekolah, guru dapat melihat tugas yang diselesaikan
anak di rumah, dan Anda tidak perlu membuat beberapa akun.
Untuk menambahkan akun anak yang sudah ada, klik Add a child (Tambahkan anak)
di Dasbor Orang Tua. Lalu, klik Anak saya sudah memiliki akun di bawah kolom
tanggal lahir anak.

Masukkan email yang digunakan anak untuk membuat akun Khan Academy (jika anak
membuat akun di sekolah, mungkin saja emailnya adalah email sekolah). Lalu, klik
Berikutnya.

Anda akan melihat pesan yang mengonfirmasi bahwa undangan telah dikirimkan. Anda
pun diminta untuk keluar dan membiarkan anak masuk ke akunnya.

Saat anak Anda masuk, mereka akan melihat peringatan notifikasi di sebelah nama, di
pojok kanan atas halaman.

Mereka bisa mengeklik nama mereka, lalu tab Notifikasi untuk menemukan permintaan
penambahan orang tua:

Untuk menerima permintaan Anda, mereka harus mengeklik Terima sebagai orang
tua dan melihat pesan konfirmasi.

Membuat Akun untuk Anak di Bawah 13 Tahun
Jika anak Anda berusia di bawah 13 tahun, mereka akan mendapatkan akun terbatas
(dalam bahasa Inggris) dan Anda harus membuatkan dan mengelola akun mereka.
Anda akan diminta untuk membuat nama pengguna dan kata sandi untuk anak,
memasukkan kelas mereka di sekolah, dan jenis kelamin (jika Anda tidak ingin
membagikan informasi ini, tidak masalah! Pilih saja Tidak ditentukan). Anda juga bisa
memilih apakah Anda ingin mengizinkan anak menambahkan pelatih lain (misalnya

guru, orang tua lain, atau wali). Setelah selesai mengedit informasi anak, klik
Berikutnya.

Anda akan melihat pesan konfirmasi dan dapat kembali ke Dasbor Orang Tua atau
menambahkan anak lagi.

Membuat Akun untuk Anak di Atas 13 Tahun
Jika anak berusia di atas 13 tahun, mereka dapat mengelola akun mereka sendiri. Anda
dapat membuatkan akun untuk mereka atau mengirimkan email pada mereka untuk
membuat akun sendiri dengan Anda sebagai orang tua.
Jika Anda ingin membuatkan akun, masukkan nama pengguna dan kata sandi, kelas
mereka di sekolah, dan jenis kelamin (jika Anda tidak ingin membagikan informasi ini,
tidak masalah! Pilih saja Tidak ditentukan). Setelah selesai mengedit informasi anak,
klik Berikutnya.

Jika Anda ingin mengirimkan email pada mereka, pilih Ya di sebelah Apakah anak
Anda memiliki email?, lalu masukkan alamat emailnya. Anak akan menerima email
yang terlihat seperti ini:

Mereka dapat mengeklik Bergabung dengan Khan Academy dan mengikuti
langkah-langkah untuk membuat akun. Anda pun akan secara otomatis terhubung
sebagai orang tua mereka.

Langkah 4: Membantu Anak Masuk ke Akun
Sekarang Anda sudah terhubung dengan akun anak. Langkah selanjutnya adalah
meminta anak masuk ke akun. Jika Anda dan anak menggunakan komputer yang
sama, Anda harus keluar dari akun orang tua jika anak ingin belajar di Khan Academy.
Anda dapat keluar dari halaman mana pun dengan mengeklik nama di pojok kanan
atas, lalu klik Keluar.

Lalu, anak dapat masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sudah
dibuat sebelumnya.

Langkah 5: Memahami Penguasaan Mata Pelajaran

Di Khan Academy, kami menyediakan sistem pembelajaran personal berbasis
penguasaan. Pembelajaran dengan penguasaan berarti anak dapat terus mempelajari
konsep hingga mereka menguasai konsep atau kemampuan itu. Anak dianggap telah
menguasai sebuah kemampuan jika mereka berhasil menerapkannya untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan itu.
Banyak dari mata pelajaran kami menggunakan sistem Penguasaan – ini daftar lengkap
dari mata pelajaran yang menggunakan Penguasaan (dalam bahasa Inggris). Anda dan
anak dapat menemukan mata pelajaran ini (dan mata pelajaran lainnya) di menu Mata
Pelajaran di pojok kiri atas halaman.

Inilah tampilan Course (Mata Pelajaran) yang tersedia dalam bahasa Inggris.

Langkah 5 (Lanjutan): Mengajak Anak Mulai Belajar di Khan Academy
Jika Anda tidak yakin materi apa yang harus dipelajari anak, kami sarankan untuk
bertanya pada guru si anak, jika memungkinkan. Jika gurunya tidak dapat ditanya,
lihatlah PR anak dan tanyakan tentang topik-topik yang sedang mereka pelajari di
sekolah. Carilah sumber materi online yang sesuai dengan topik-topik itu.
Untuk mulai mempelajari materi, anak harus mengeklik namanya di menu Mata
Pelajaran. Dalam contoh ini, mereka memilih Matematika untuk Kelas 4. Jadi, mereka
diarahkan ke halaman mata pelajaran Kelas 4.

Lalu, mereka bisa memilih unit yang ingin mulai dipelajari. Dalam contoh ini, mereka
memilih Perkalian dan Pembagian Multidigit.

Karena sekarang mereka sudah membuka halaman unit, mereka bisa memilih video,
artikel, atau latihan apa pun dalam pelajaran. Dalam contoh ini, mereka memilih
Ringkasan Kemampuan dan video tentang mengalikan bilangan beberapa digit di
bagian Perkalian dan Pembagian Sederhana.

Langkah 5 (Lanjutan): Mengikuti Progres Anak
Anda dapat melihat progres anak di Khan Academy dari Dasbor Orang Tua. Klik nama
anak untuk melihat aktivitas mereka.

Anda akan diarahkan langsung ke halaman Progres anak, tetapi Anda juga bisa
membuka halaman Profil mereka atau halaman Guru dari menu di sisi kiri.

Laporan progres membantu Anda melihat aktivitas anak berdasarkan waktu, konten,
dan jenis aktivitas (seperti latihan, video, artikel, kuis, dan lainnya). Anda akan melihat
nama aktivitas yang mereka kerjakan, waktu mengerjakannya, dan durasi waktu yang
dibutuhkan.
Selain itu, jika aktivitas melibatkan latihan kemampuan atau menjawab pertanyaan,
Anda dapat melihat level Penguasaan anak (jika ada perubahan level Penguasaan

selama aktivitas, seperti naik atau turun level) dan jumlah jawaban benar serta total
jumlah soal dalam aktivitas itu.
Perhatikan bahwa jika anak baru saja menyelesaikan aktivitas, datanya tidak akan
segera muncul dalam laporan progres mereka. Aktivitas terakhir mungkin
membutuhkan hingga 10 menit untuk muncul.

Artikel Tambahan
Kami harap panduan ini berguna untuk membantu Anda memulai di Khan Academy.
Inilah beberapa artikel tambahan untuk membantu Anda mengelola akun Anda dan
anak, serta membantu anak memanfaatkan pembelajaran mereka.

Mengelola Akun (dalam bahasa Inggris)
●
●
●
●
●

Bagaimana cara mengedit pengaturan anak?
Bagaimana cara mengatur ulang kata sandi anak?
Bagaimana cara menghapus akun anak?
Bagaimana cara menambahkan atua menghapus pelatih dalam akun anak?
Perubahan dalam Dasbor Orang Tua pada tahun 2020

Artikel Lainnya untuk Orang Tua (dalam bahasa Inggris)
●
●
●
●
●

Bagaimana cara mengakses Khan Academy Kids?
Bahasa apa saja yang tersedia dalam Khan Academy?
Panduan orang tua untuk Latihan SAT Resmi
Bagaimana cara menggunakan Khan Academy sebagai sumber
homeschooling?
Cerita dari orang tua yang menggunakan KA untuk pembelajaran anak

daya

