Jadwal Khan Academy saat sekolah diliburkan

Ini waktu yang berat untuk semuanya.
Sebagai organisasi nonprofit yang fokus pada misi, Khan Academy berkewajiban untuk melakukan
tugas kami dengan memastikan siswa tetap belajar meskipun sekolah diliburkan. Kami juga ingin
mendukung guru dan orang tua semaksimal mungkin ketika kita menghadapi krisis ini
bersama-sama.
Jadwal-jadwal ini ditujukan sebagai templat yang dapat Anda adopsi, salin, atau ubah sesuai
dengan kebutuhan anak, kelas, atau siswa. Seperti yang dapat dilihat dalam jadwal-jadwal di
bawah ini, Khan Academy memiliki konten interaktif yang mandiri, berupa latihan, video, dan
artikel, untuk siswa semua kelas dan hampir semua mata pelajaran. Semuanya gratis dan
nonkomersial, yang tersedia berkat dukungan filantropis dari orang-orang seperti Anda. Guru dan
orang tua juga dapat menggunakan sarana guru kami untuk memantau progres dan memberikan
tugas tertentu. Sarana ini dapat lebih dimaksimalkan dengan sesi konferensi video melalui Google
Hangout, Zoom, atau Skype bersama guru dan teman-teman sekelas. Misalnya, guru dapat
mengadakan konferensi video di “jam kerja”, di mana siswa dapat memperoleh jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan mereka. Guru pun juga dapat memantau progres target siswa. Konferensi
video pada jam kerja juga dapat dilakukan oleh orang tua sukarelawan atau siswa lain dengan kelas
lebih tinggi (beberapa orang tua dapat membahas bagian berbeda dalam sehari atau mata
pelajaran berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing). Kami juga mengadakan live streaming
dalam bahasa Inggris setiap hari kerja pada pukul 12 siang PST atau 3 sore EST di
Facebook dan YouTube untuk siswa, orang tua, dan guru ketika sekolah diliburkan.
Bacalah ini jika Anda memiliki pertanyaan umum tentang cara menggunakan Khan Academy
sebagai guru atau orang tua (versi bahasa Indonesia tersedia dalam bentuk PDF).
Bacalah ini untuk mendapatkan sumber daya guru (video dan artikel) dan memahami Khan
Academy secara umum serta membuat kelas (konten untuk kurikulum luar dalam bahasa Inggris).

Jadwal siswa:
●
●
●
●

Pra-TK, TK, kelas 1, dan kelas 2
Kelas 3-5
Kelas 6-9
Kelas 10-12

Dan ini sedikit inspirasi dari kami.

Pra-TK, TK, kelas 1, dan kelas 2
Waktu

Aktivitas

8.00 – 9.00

Sarapan/Persiapan (Ayo ganti baju dari piyama!)

9.00 – 9.30

Khan Academy Kids (dalam bahasa Inggris). Idealnya, dimanfaatkan selagi
duduk bersama orang tua atau kakak yang bisa memberikan umpan balik
positif atas usaha anak. Khan Academy Kids dimulai dengan dasar-dasar huruf,
angka, dan pembelajaran sosial-emosional. Lalu, dilanjutkan dengan
standar-standar kelas 1 dalam matematika, membaca, menulis, dan
pembelajaran sosial-emosional.
Untuk siswa dengan kemampuan literasi dan motorik yang lebih baik:
Khan Academy matematika untuk TK, kelas 1, dan kelas 2 mungkin adalah
pembelajaran yang sesuai. Idealnya, orang tua atau kakak duduk di sebelah
anak saat anak belajar. Salah satu praktik pengajaran yang sering digunakan
guru dan memberikan efek positif adalah mengajak semua siswa belajar mulai
dari materi TK, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Ini membantu memastikan
siswa yang lebih tua memahami perbedaan pengetahuan yang ada. Selain itu,
ini membantu membangun momentum dan rasa percaya diri.
Tantangan mata pelajaran dan tes unit dapat digunakan untuk mempercepat
materi. Siswa yang masih mengingat banyak materi dapat mengulas kembali
konten kelas di bawahnya dalam 1-3 jam.

9.30 – 10.00

Bermain. Idealnya di luar ruangan, jika cuaca memungkinkan.

10.00 – 10.30

Waktunya membaca. Idealnya, inilah waktu untuk duduk di sebelah orang tua
atau saudara. Jika anak sudah siap, mereka bisa membaca sendiri.
Buku bahasa Inggris yang disarankan (berdasarkan tingkat kemampuan
membaca):
●
●

100+ buku yang bisa atau telah dibaca siswa di Khan Academy Kids
Daftar baca musim panas ALSC juga merupakan sumber belajar yang
bagus

Atau, carilah buku bahasa Indonesia yang sesuai dengan tingkat kemampuan
membaca anak.
10.30 – 11.20

Istirahat. Idealnya, berlari-lari dan bermain di luar ruangan. Nikmati camilan.

11.20 – 12.00

Latihan menulis:
●
●

Tulis dan ilustrasikan sebuah cerita tentang petualangan lucu
seseorang saat mereka harus diam di rumah.
Gambarlah sesuatu yang mirip seperti virus. Ceritakan
bagian-bagiannya dan cara kerjanya.

12.00 – 13.00

Makan siang – Dengarkan podcast edukasi! Untuk podcast berbahasa Inggris,
cobalah Wow in the World! jika anak suka sains, Stories Podcast atau C
 ircle
Round untuk mendengarkan cerita, atau N
 oodle Loaf untuk belajar tentang
musik!

13.00 – 19.00

Bersantai, pergi ke luar ruangan, bermain, waktu dengan keluarga.

19.00 – 20.00

Lampu mati, waktunya tidur!

Kelas 3 – 5
Waktu
8.00 – 9.00

Aktivitas
Sarapan/Persiapan untuk hari yang luar biasa! Dan jangan lupa ganti baju dari
piyama :)

9.00 – 9.40

Jika tidurmu nyenyak, pagi hari adalah waktu terbaik untuk belajar. Jadi, ayo
mulai hari ini dengan matematika! Yuhuuu!
Latihan matematika di Khan Academy akan menemanimu. Berdasarkan rasa
percaya diri dan kelasmu, pilih salah satu mata pelajaran yang cocok untukmu:
●
●
●
●

Matematika kelas 2
Matematika kelas 3
Matematika kelas 4
Matematika kelas 5

Salah satu praktik bagus yang sering digunakan oleh guru dan siswa adalah
belajar mulai dari materi TK, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, berapa pun
usiamu. Tantangan mata pelajaran dan tes unit dapat digunakan untuk
mempercepat materi. Jika kamu tidak banyak melupakan materi, kamu
seharusnya bisa mengulas kembali konten kelas di bawahnya dalam 1-3 jam.
Jika banyak yang lupa, mungkin kamu butuh waktu yang lebih lama, tapi tidak
masalah! Ini kesempatanmu untuk mengingat kembali materi yang mungkin
kamu butuhkan di masa mendatang.
Kalau kamu bisa memanfaatkan 30 menit sehari untuk belajar matematika dan
meningkatkan kemampuanmu, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan.
Dan yang terpenting, kamu akan melihat dunia dengan cara yang baru dan
menyenangkan!
Setelah sampai pada materi kelasmu, coba tetapkan target untuk naik level di
minimal 3 kemampuan dalam seminggu.
9.40 – 10.00

Bermain. Idealnya, bermain di luar ruangan. Buatlah jantungmu berdetak
kencang!

10.00 – 10.30

Kami baru saja merilis versi pertama dari latihan pemahaman membaca dalam
bahasa Inggris di Khan Academy. Latihan ini dikelompokkan berdasarkan kelas:
●
●
●
●
●
●

Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Kelas 6
Kelas 7

●

Kelas 8

Kami sarankan untuk mulai dari kelasmu dan melakukan 1-2 set latihan per
hari (atau 10 set latihan per minggu). Ini membutuhkan waktu sekitar 10-20
menit per hari. Kalau terlalu sulit, kamu bisa mulai dari kelas yang lebih rendah.
Sebaliknya, kalau bacaan dan soalnya terlalu mudah, kamu bisa mencoba kelas
yang lebih tinggi.
10.30 – 11.00

Membaca dalam hati. Pilihlah buku atau majalah favoritmu. Inilah daftar judul
menarik yang mungkin ingin kamu baca (dalam bahasa Inggris):
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/su
mmer/alsc-2019-summer-reading-list-grades3-5.pdf
Kamu juga bisa mencari sendiri daftar judul yang menarik dalam bahasa
Indonesia.

11.00 – 11.20

Istirahat/jalan-jalan/bermain. Cobalah buat jantungmu berdetak kencang lagi!

11.20 – 11.40

Khan Academy Tata Bahasa (bahasa Inggris):
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
Kamu juga bisa mempelajari tata bahasa Inggris dengan mencari sumber
belajar lain berbahasa Indonesia.
Cobalah mulai dengan mengambil tantangan mata pelajaran beberapa kali
untuk mengetahui apa yang sudah dan belum kamu ketahui.

11.40 – 12.00

Jurnalisme/menulis. Hal-hal yang bisa kamu tulis:
●
●
●
●

Tuliskan cerita petualangan yang lucu atau menarik tentang apa yang
terjadi saat sekolah diliburkan.
Apa yang membuatmu bersemangat atau khawatir?
Tuliskan surat untuk dirimu sendiri di 10 tahun mendatang. Apa yang
ingin kamu katakan pada dirimu sendiri di masa mendatang?
Menurutmu, bagaimana dunia akan berbeda setelah virus korona?

12.00 – 13.00

Makan siang – Dengarkan podcast edukasi! Untuk podcast berbahasa Inggris,
cobalah B
 rains On! jika kamu suka sains, Forever Ago jika kamu suka sejarah,
atau Story Pirates untuk mendengarkan cerita-cerita lucu karangan anak-anak.

13.00 – 14.00

Materi tambahan (dalam bahasa Inggris):

●
●

Kursus cepat code.org (berbasis blok untuk pemula)
Pemrograman komputer dari Khan Academy (berbasis teks untuk
pemula hingga kelas menengah)

Tentunya, kamu bisa mencari materi pemrograman serupa dalam bahasa
Indonesia.
Pemrograman komputer jauh lebih menyenangkan dan kreatif dari yang kamu
bayangkan. Kedua materi ini dimulai dengan membuat kartun dan animasi lucu,
lalu mengajarimu cara membuat permainan-permainan seru yang bisa kamu
mainkan bersama teman-teman.

14.00 – 20.00

Bersantai, pergi ke luar ruangan, mengerjakan tugas dengan semangat, waktu
dengan keluarga.

20.00 – 21.--

Lampu mati, waktunya tidur!

Kelas 6 – 9
Waktu

Aktivitas

8.00 – 9.00

Bangun, rapikan tempat tidurmu, sarapan, dan bersiaplah untuk hari yang luar
biasa! Dan jangan lupa ganti baju dari piyama :)

9.00 – 9.40

Awali hari dengan latihan asah otak matematika yang serius. Ingat, otakmu itu
seperti otot. Makin sering digunakan, makin kuat!
Latihan matematika di Khan Academy atau carilah materi lain yang serupa.
Berdasarkan kelasmu, pilih satu mata pelajaran yang sesuai untukmu:
●
●
●
●
●

Matematika kelas 6
Matematika kelas 7
Matematika kelas 8
Aljabar 1
Geometri

Salah satu praktik bagus yang sering digunakan oleh guru dan siswa adalah
belajar mulai dari materi TK, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, berapa pun
usiamu. Tantangan mata pelajaran dan tes unit dapat digunakan untuk
mempercepat materi. Jika kamu tidak banyak melupakan materi, kamu
seharusnya bisa mengulas kembali konten kelas di bawahnya dalam 1-3 jam.
Jika banyak yang lupa, mungkin kamu butuh waktu yang lebih lama, tapi tidak
masalah! Ini kesempatanmu untuk mengingat kembali materi yang mungkin
kamu butuhkan di masa mendatang.
9.40 – 10.00

Jalan-jalan/berlari-lari. Tontonlah Youtube JustDance atau olahraga jika
cuacanya buruk. Mungkin 15 menit yoga bersama Adrien?

10.00 – 11.00

Waktunya membaca. Inilah daftar buku bagus dalam bahasa Inggris untuk
kelas
6-8:
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/su
mmer/alsc-2019-summer-reading-list-grades6-8cor.pdf
Ini daftar lainnya.
Buku-buku sains-fiksi favorit Sal Khan yang dibacanya dahulu:
●
●
●

Foundation, oleh Isaac Asimov
Ender’s Game, oleh Orson Scott Card
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, oleh Douglas Adams

Tentunya, kamu bisa membaca buku-buku bahasa Indonesia favoritmu.
11.00 – 11.20

Istirahat. Jalan-jalan/berlari di luar ruangan, jika memungkinkan.

11.20 – 12.00

Khan Academy Tata Bahasa (bahasa Inggris):
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
Kamu juga bisa mempelajari tata bahasa Inggris dengan mencari sumber
belajar lain berbahasa Indonesia.
Cobalah mulai dengan mengambil tantangan mata pelajaran beberapa kali
untuk mengetahui apa yang sudah dan belum kamu ketahui.
Jurnalisme/Menulis. Hal-hal yang bisa kamu tulis:

●

●
●
●
●

Apa yang akan kamu lakukan? Cari tahu bagaimana virus menyebar dan
berbagai upaya yang diambil para pemimpin untuk memperlambat atau
menghentikan penyebarannya. Lalu, bayangkan kamu adalah pejabat
pemerintah yang terpilih. Tuliskan rencanamu untuk memperlambat
atau menghentikan virus itu di kotamu.
Apa yang membuatmu bersemangat atau khawatir?
Tuliskan surat untuk dirimu sendiri di 10 tahun mendatang. Apa yang
ingin kamu katakan pada dirimu sendiri di masa mendatang?
Menurutmu, bagaimana dunia akan berbeda setelah virus korona?
Peran apa yang ingin kamu ambil? Banyak orang dengan profesi
berbeda berkontribusi untuk mengatasi wabah ini. Buatlah daftar
pekerjaan yang bisa berkontribusi untuk memberikan solusi, dan
tuliskan pekerjaan yang ingin kamu lakukan dan alasannya.

12.00 – 13.00

Makan siang – Dengarkan podcast edukasi! Untuk podcast berbahasa Inggris,
cobalah RadioLab jika kamu suka sains, F
 orever Ago jika kamu suka sejarah,
atau Goodnight Stories for Rebel Girls j ika kamu suka biografi.

13.00 – 14.00

IPA dan IPS. Biologi SMA di Khan Academy juga bisa dimanfaatkan. Lakukan
penelitian tentang apa itu virus dan bagaimana caranya menyebar. Bacalah
berita dan bagaimana berbagai negara menghadapi pandemi ini. Sumber daya
Khan Academy (dalam bahasa Inggris dan sesuai kurikulum luar negeri):
● Biologi SMA
● Sejarah Amerika
● Prinsip-prinsip ilmu komputer
Kamu juga bisa mencari materi online atau memanfaatkan buku paketmu
untuk belajar IPA dan IPS, terutama materi yang sebelumnya dan sedang kamu
pelajari di sekolah.

14.00 – 14.30

Jalan-jalan/istirahat

14.30 – 15.30

Materi tambahan (dalam bahasa Inggris):
●
●

Kursus cepat code.org (berbasis blok untuk pemula)
Pemrograman komputer dari Khan Academy (berbasis teks untuk
pemula hingga kelas menengah)

Tentunya, kamu bisa mencari materi pemrograman serupa dalam bahasa
Indonesia.
Pemrograman komputer jauh lebih menyenangkan dan kreatif dari yang kamu
bayangkan. Kedua materi ini dimulai dengan membuat kartun dan animasi lucu,
lalu mengajarimu cara membuat permainan-permainan seru yang bisa kamu
mainkan bersama teman-teman.
15.30 – 21.00

Bersantai, pergi ke luar ruangan, mengerjakan tugas dengan semangat, waktu
dengan keluarga.

21.00 – 22.00

Lampu mati, waktunya tidur!

Kelas 10 – 12
Waktu

Aktivitas

8.00 – 9.00

Bangun, rapikan tempat tidurmu, sarapan, dan bersiaplah untuk hari yang luar
biasa! Dan ganti baju dari piyama :)

9.00 – 9.40

Latihan matematika di Khan Academy atau carilah materi lain yang serupa.
Berdasarkan kelasmu, pilih satu mata pelajaran yang sesuai untukmu:
●
●
●
●
●

Aljabar II
Geometri
Pra-Kalkulus/Trigonometri
Kalkulus
Statistik

9.40 – 10.00

Jalan-jalan/berlari-lari. Tontonlah Youtube JustDance atau olahraga jika cuaca
buruk. Mungkin 15 menit yoga bersama Adrien?

10.00 – 10.40

Latihan SAT Resmi (matematika, membaca, dan menulis)
Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Latihan SAT resmi
selama sekolah diliburkan, klik di sini.
Jadwal ini mengikuti kurikulum luar. Jadi, kamu bisa memanfaatkan waktu ini
untuk belajar materi apa pun, khususnya materi yang belum kamu pahami.

10.40 – 11.00

Istirahat/jalan-jalan

11.00 – 12.00

Latihan IPA dan IPS di Khan Academy (SMA atau AP) dalam bahasa Inggris jika
kamu mengikuti kurikulum luar:
●
●
●
●
●

Biologi (SMA, AP)
Kimia (SMA, AP)
Fisika (SMA, AP)
Ekonomi (mikro, makro)
Prinsip CS AP

Kamu juga bisa mencari materi online atau memanfaatkan buku paketmu
untuk belajar IPA dan IPS, terutama materi yang sebelumnya dan sedang kamu
pelajari di sekolah.
12.00 – 13.00

Makan siang – Dengarkan podcast edukasi! Untuk podcast berbahasa Inggri,s
cobalah This American Life j ika kamu suka cerita, atau RadioLab atau Science
Friday jika kamu suka sains!

13.00 – 14.00

IPA atau IPS sekunder:
●
●
●
●
●

Sejarah Amerika (SMA, AP)
Pemerintah dan politik (SMA, AP)
Sejarah dunia
Sejarah seni
Materi IPA atau IPS lain yang tidak diajarkan di sekolah

Kamu juga bisa mencari materi online atau memanfaatkan buku-buku di rumah
untuk menambah wawasanmu tentang IPA atau IPS sekunder yang tidak
diajarkan di sekolah.
14.00 – 14.30

Jalan-jalan/istirahat. Mungkin meditasi dengan panduan (dalam bahasa
Inggris)?

14.30 – 15.30

Jurnalisme/Menulis. Hal-hal yang bisa kamu tulis:
●
●
●

Menurutmu, apa implikasi jangka pendek dari pandemi dan sekolah
diliburkan?
Bagaimana masyarakat akan berbeda setelah pandemi? Mengapa?
Apa perbedaan virus ini dengan flu? Mengapa itu penting?

●
●

Apa dampak sosial dari sekolah diliburkan bagimu? Apakah positif atau
negatif?
Apakah respons pemerintah yang kamu lihat sudah baik? Apa yang
akan kamu lakukan secara berbeda jika kamu adalah walikota,
gubernur, atau presiden?

15.30 – 23.00

Bersantai, pergi ke luar ruangan, mengerjakan tugas dengan semangat, waktu
dengan keluarga.

23.00

Lampu mati, waktunya tidur!

