PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH

Membangun Keadilan &
Pemberdayaan dengan Konten
YouTube Learning

Kesetaraan bertujuan
mendukung konsep sama
rata/setara, tetapi hal ini
hanya bisa diterapkan jika
semua orang memulai dari
tempat dan dengan kondisi
yang sama.

Kesetaraan vs. Keadilan

Keadilan adalah tentang
membekali setiap orang dengan
hal yang mereka perlukan untuk
meraih kesuksesan, sedangkan
kesetaraan adalah tentang
memperlakukan semua orang
dengan cara yang sama.

"Memberikan ruang
berekspresi & menunjukkan
dunia kepada semua orang."
Misi resmi YouTube ini juga merupakan
sebuah sasaran dalam pendidikan.

Di YouTube, kami percaya bahwa video online memiliki peran besar dan
berpengaruh dalam mengedukasi semua pelajar—termasuk yang kurang
terlayani—untuk mewujudkan potensi maksimal mereka.
"Kurang terlayani" merupakan pengalaman langsung sehari-hari,
bukan identitas atau demografi.
Pengalaman kurang terlayani disebabkan oleh kurangnya akses ke sumber daya, serta
berkaitan dengan aspek-aspek situasi yang sistemik dan lebih dinamis. Oleh karena itu,
Anda harus selalu ingat bahwa pengalaman dan realitas pelajar berbeda-beda.
Kami tahu (dan sangat berterima kasih) atas upaya dan dedikasi yang diberikan
oleh Kreator dalam setiap video edukasi. Panduan ini dirancang untuk
membantu Kreator memberikan dampak yang jauh lebih besar dalam
kehidupan pelajar, pendidik, dan pengasuh di seluruh dunia.
Mulailah dengan Mempelajari Dua Bagian:
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Meskipun ketidakadilan pendidikan
adalah masalah lama dan berkelanjutan,
adanya pandemi COVID-19 makin
memperjelas dan memperlebar
kesenjangan sosial-ekonomi dan ras.1

“Inti dari keadilan:
memahami kondisi anak-anak
dan cara memenuhi
kebutuhannya.”
- Pedro Noguera

Tantangan Global dalam Pendidikan
Analisis pra-pandemi2 memperkirakan terdapat sejumlah besar anak di seluruh
dunia yang tidak menguasai keterampilan dasar tingkat menengah yang diperlukan
untuk bekerja dan hidup dengan baik:
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COVID-19 Mengganggu Sistem
Pendidikan Secara Global
Hampir semua anak mengalami ketertinggalan, tetapi anak-anak di
komunitas rentan seluruh dunialah yang paling merasakan dampaknya.3
Membaca adalah keterampilan dasar untuk belajar, dan penutupan
sekolah akibat pandemi dapat meningkatkan “kemiskinan belajar”–
yaitu, ketidakmampuan membaca teks sederhana pada usia 10 tahun.4

Siswa Putus Sekolah pada
Puncak Penutupan Sekolah 5

Pandemi Menambah
Kemiskinan Belajar4
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Itulah sebabnya konten YouTube Learning menjadi makin penting.
Meskipun ketidakadilan pendidikan sudah ada sejak lama dan tersebar luas,
YouTube kini hadir sebagai sarana yang efektif, tanpa biaya, dan mudah diakses
untuk membantu mengatasinya.

1. McKinsey & Company, Desember 2020 | 2. The Education Commission, September 2016 | 3. World Bank, Desember 2021 | 4. World Bank, Juli 2021 | 5. Brookings, September 2020
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Peluang konten YouTube Learning untuk
mengubah kehidupan hampir tidak terbatas.

1

Bantu pelajar melihat dirinya dan
belajar tentang budaya baru.

Konten dapat berperan sebagai cermin atau
jendela.6 Penting bagi pelajar untuk melihat
orang seperti dirinya (cermin) melakukan
berbagai hal untuk dijadikan inspirasi.
Mengenalkan ragam budaya yang berbeda
kepada pelajar (jendela) dapat mendorong
mereka menjadi warga dunia yang
menghargai perbedaan dan merayakan
pengalaman bersama.

2

Bekali orang tua dan
pengasuh agar mengerti dan
mau terlibat dalam pendidikan
anak-anak mereka.

Konten dapat memberikan dukungan
belajar, terutama ketika pengajar sedang
tidak dapat langsung hadir untuk
membimbing. Tak kalah pentingnya, Kreator
juga dapat merancang konten untuk
mengurangi rasa minder yang mungkin
dirasakan beberapa pengasuh dalam
membantu anak-anak mereka.

What does it mean to be a citizen of
the world? | Hugh Evans
Supporting your child's success

3

Ajak pelajar ke tempat baru yang belum pernah mereka lihat.

Sementara banyak dari kita dapat dengan mudah mengunjungi museum atau
kebun binatang, pelajar yang kurang terlayani sering kali tidak memiliki
pengalaman belajar informal seperti ini untuk membangun pengetahuan dan
pemahaman. Video dapat berfungsi sebagai karyawisata virtual, yang memicu
rasa ingin tahu dan memperkaya proses belajar anak.

Exploring the Maya World

Dinosaur in 360VR

12 Food Markets Around
the World

6. PBS Education, November 2020
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“Saat melihat orang lain dan menurut Anda
mereka perlu lebih gigih, yang sebenarnya mereka
perlukan adalah bantuan. Selain itu, ketika
menurut Anda mereka perlu lebih disiplin, yang
sebenarnya mereka perlukan adalah kasih sayang.”

Bangun daya tahan untuk
menghadapi rintangan dalam
momen sulit.

Semua orang menghadapi rintangan. Namun,
bagi pelajar dalam populasi rentan, rintangan
dalam belajar dapat menjadi masalah yang
besar dan sangat sulit diatasi. Pertimbangkan
apa yang dirasakan pelajar saat mengikuti
proses belajar (misalnya bingung atau kurang
persiapan) dan bagaimana hal ini dapat
memengaruhi kemampuan mereka untuk
bertahan.7

- Emily Nagoski
Saran yang Relevan &
Menghilangkan Kesalahpahaman

Learning Math Tips

Kreator dapat mendukung pelajar melewati
masa-masa ini, entah dengan menawarkan
saran yang relevan dan teruji, menghilangkan
kesalahpahaman, menyajikan konten dengan
cara yang menarik dan memotivasi, atau
bahkan dengan membangun rasa
kebersamaan8 di "kelas virtual" mereka.
Kurator dapat berbagi cerita tentang kegigihan
tokoh-tokoh inspiratif di berbagai bidang.

5

Dukung pengembangan profesi
pengajar dengan praktik
pendidikan terbaik.

Pengajar juga pelajar. Konten Pembelajaran
tidak hanya dapat melengkapi materi yang
diajarkan kepada siswa, tetapi juga dapat
membantu pendidik meningkatkan
kemampuan dalam bidang-bidang penting
seperti menciptakan lingkungan belajar yang
inklusif,9 mengembangkan pengajaran yang
tanggap budaya10, dan memahami cara
mengidentiﬁkasi dan mengurangi bias.11

Is Homework Necessary

Opini Inspiratif & Tokoh-Tokoh Ikonis

Women Astronauts

8 amazing BLACK ARTISTS
that challenge the Status Quo

Out, Proud, & Southern

Disability: How You See Me

Pengembangan Profesi Pengajar

Science of Teaching

Culturally Responsive Pedagogy

Konten yang Anda buat memiliki dampak nyata dan
menghasilkan potensi tak terbatas untuk menciptakan perbedaan.
Untuk tips tambahan, lihat Referensi Strategi & Desain.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh
yang dapat Anda manfaatkan untuk
mengubah dunia.”
- Nelson Mandela

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, Oktober 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, Desember 2019 | 11. Brookings Juli 2020

