
Bagaimana cara menggunakan Khan Academy untuk belajar di rumah 
selama sekolah diliburkan? 

 
 
Sumber belajar untuk sekolah, guru, dan orang tua  
 
Kami tahu ada banyak hal yang Anda pikirkan, mulai dari kesehatan dan keselamatan             
hingga mengurus anak dan pekerjaan. Ini adalah masa-masa yang berat karena           
sekolah diliburkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan kami ingin melakukan          
semua yang dapat kami lakukan untuk mendukung Anda. 
 
Khan Academy adalah sumber belajar gratis untuk siswa, guru, dan orang tua. 
 
Kami menawarkan pelajaran gratis Matematika dalam bahasa Indonesia untuk SD, atau           
pelajaran lain seperti IPA dan IPS dalam bahasa Inggris untuk TK hingga mahasiswa             
tahun pertama. Siswa dapat menggunakan latihan, kuis, dan video instruksi kami untuk            
belajar dan menguasai berbagai kemampuan. Mereka juga akan mendapatkan         
dukungan dan motivasi langsung. 
 
Sumber daya untuk membantu Anda selama sekolah diliburkan 
 
Kami melakukan live streaming setiap hari di Facebook dan YouTube pada pukul 12             
siang PT, Senin hingga Jumat, untuk siswa, orang tua, dan guru yang sekolahnya             
diliburkan. 
 
Kami juga sudah menyusun beberapa panduan yang berguna untuk Anda: 
 
Orang Tua 
 

● Jadwal harian untuk pembelajaran siswa di Khan Academy selama sekolah          
diliburkan 

● Panduan mulai cepat untuk orang tua 
● Orang tua: pertanyaan umum tentang mendukung pembelajaran anak selama         

sekolah diliburkan 
● Memulai dengan Khan Academy dan Khan Academy Kids untuk belajar di rumah            

(video dalam bahasa Inggris) 

https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/Schedules_ID.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/Schedules_ID.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentQuickStart_ID.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentClosure_ID.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentClosure_ID.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s5M0UqFv9jQ


● Informasi mengenai administrasi SAT dan cara menggunakan Khan Official SAT          
Practice bersama anak (untuk kurikulum yang menggunakan SAT) selama         
sekolah diliburkan (dalam bahasa Inggris) 

● Channel YouTube Khan Academy dan aktivitas gratis yang bisa dicetak untuk           
anak-anak usia 2-7 tahun (dalam bahasa Inggris) 

● Video tentang "Remote Learning" (dalam bahasa Inggris) yang membahas         
topik-topik seperti: 

○ Cara memotivasi dan melibatkan anak dalam belajar 
○ Mengatur jadwal harian untuk anak dengan berbagai usia 
○ Menyeimbangkan jadwal beberapa anak  
○ Cara menyeimbangkan pembelajaran online dan offline di rumah? 
○ Dan banyak lainnya… 

 
Guru 
 

● Buatlah akun guru gratis 
● Buatlah ruang kelas untuk belajar jarak jauh menggunakan panduan mulai cepat           

dan video kami (dalam bahasa Inggris) 
● Ajukan pertanyaan Anda ke guru-guru Khan Academy selama jam kerja 
● Ikuti webinar untuk mendapatkan bantuan atas tantangan-tantangan terbesar        

yang Anda hadapi (dalam bahasa Inggris) 
● Ikuti beberapa sesi Pembelajaran Profesional terbaik kami dalam bahasa Inggris: 

● Cara seorang guru membantu siswa-siswanya menguasai matematika…       
dengan mengembalikan mereka ke TK! 

● 7 tips untuk pembelajaran jarak jauh yang efektif — dari mengatur jadwal            
hingga memberikan dampak emosional 

● Cara memotivasi dan melibatkan siswa… bahkan dari jarak jauh sekalipun! 
● Dan banyak lainnya... 

 
Khan Academy adalah sumber belajar gratis untuk siswa, guru, dan orang tua. 
 
Apa itu Khan Academy? Kami menyediakan banyak latihan, kuis, dan tes agar siswa             
dapat berlatih dan menguasai kemampuan, serta video-video instruksi untuk membantu          
siswa belajar dan meninjau materi. 
 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360041093711
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040665632
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040665632
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
https://khankids.zendesk.com/hc/en-us/articles/360041004572-Printable-Activities-for-Parents-and-Teachers
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQl0a2vh4HD5ESfQ79oNW9OJLzyh8ujd
https://id.khanacademy.org/signup?isteacher=1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSSTajx1lDWtyLp2tFM2C_ZxUB6hbi853981XBx5792jWEvxYyjv4W_O7LMZz072_tdvLKOd67rDeDI/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://www.youtube.com/watch?v=9xg0picYJ3o
https://www.youtube.com/watch?v=Vz8g4DG9xZU
https://www.youtube.com/watch?v=Vz8g4DG9xZU
https://youtu.be/22LEgk3eW_w
https://youtu.be/22LEgk3eW_w
https://www.youtube.com/watch?v=9-lfYZCHygo


● Khan Academy memiliki pustaka lengkap yang berisi pelajaran-pelajaran sesuai         
standar, dari TK hingga matematika kuliah dasar, tata bahasa, IPA, sejarah,           
persiapan tes, dan lainnya. 

● Siswa dapat melatih kemampuan dengan latihan, kuis, dan tantangan         
penguasaan, serta mendapatkan umpan balik dan dukungan langsung. 

● Khan Academy tersedia dalam 40 bahasa. 
● Siswa dengan laptop dapat mengakses situs web Khan Academy atau          

menggunakan aplikasi Khan Academy di smartphone. 
 

Guru mendapatkan sarana dan laporan yang didesain secara khusus untuk          
mereka. 
 

● Guru dapat dengan mudah menugaskan seluruh pelajaran pada        
siswa—misalnya Sudut atau Koordinat—unit tertentu, atau kemampuan tertentu. 

● Guru dapat dengan mudah melacak progres siswa dengan laporan kami. 
 

Sumber belajar untuk sekolah dan guru: Bagaimana Anda dapat menggunakan          
Khan Academy? 
 
Kami memiliki banyak sumber daya, seperti Panduan Mulai beserta         
langkah-langkahnya. Selain itu, ada berbagai video online dari guru-guru sungguhan          
yang mendemonstrasikan cara menggunakan Khan Academy untuk menugaskan video         
instruksi dan latihan, serta memantau progres siswa. Semua sumber daya ini tersedia            
di Teacher Essentials. Guru juga dapat bergabung dengan grup Facebook          
#TeachWithKhan kami. 
 
Cara memulai: 
 

1. Buatlah akun gratis di halaman depan kami. 
2. Ikuti tur konten gratis kami (dalam bahasa Inggris). 
3. Lihatlah sumber daya orang tua dan guru, serta pelajari cara menugaskan mata            

pelajaran pada siswa dengan mudah (dalam bahasa Inggris). Materi yang          
tersedia dalam bahasa Indonesia saat ini adalah matematika kelas 1-6. 
 

Pertanyaan lainnya? Kunjungi pusat bantuan kami. 
 
Khan Academy Kids untuk Pelajar Usia Dini 
 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://id.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://id.khanacademy.org/math


Jika Anda memiliki anak berusia 2-7 tahun, kami merekomendasikan aplikasi gratis           
kami, Khan Academy Kids. Selain membangun kemampuan literasi, membaca,         
menulis, bahasa, dan matematika di usia dini, aplikasi ini menumbuhkan kreativitas dan            
mengembangkan kemampuan sosial-emosional anak. Aplikasi ini 100% gratis, tanpa         
iklan, tanpa pembelian di dalam aplikasi. Khan Academy Kids tersedia di iTunes,            
Google Play, dan Amazon App Store. 
 
Khan Academy adalah organisasi nonprofit. 
 
Misi kami adalah memberikan pendidikan kelas dunia secara gratis pada siapa pun, di             
mana pun. Lebih dari satu miliar anak di seluruh dunia mengakses sumber belajar             
gratis kami selama sekolah diliburkan sehingga kami mengalami lonjakan permintaan.          
Kami mampu menyediakan layanan dengan cepat berkat Bank of America, AT&T,           
Google.org, dan Novartis. Jika Anda bersedia dan mampu, mohon pertimbangkan untuk           
memberikan donasi. Bersama-sama, kita dapat membantu semua orang belajar. 
 
 
Salam hormat, 
Tim Khan Academy 
  
 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://www.khanacademy.org/donate

