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APPENDIX 1 

Questionnaire Sheet 

EFL Students’ Preference for E-learning Platform: the Case of Schoology 

and Google Classroom 

 

Appendix 1. 

Lembar Kuisioner untuk Schoology 

Nama: 

Arahan: Silahkan beri tanda (√) untuk jawaban yang paling menggambarkan 

perasaan anda tentang pernyataan di bawah ini. 

 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Schoology memiliki tampilan yang mudah saya 

mengerti. 

√     

2. Sangat mudah bagi saya untuk fasih mengunakan 

Schoology. 

   √  

3. Saya mudah untuk mengetahui informasi terbaru 

yang ada di Schoology melalui notifikasi Schoology. 

   √  

4. Schoology memiliki fitur yang sangat banyak dan 

sangat berguna untuk saya. 

  √   

5. Saya menyukai Schoologykarena  memiliki sumber 

belajar yang sangat banyak 

   √  

6. Schoologyadalah E-learning yang sangat baik untuk 

berinteraksi dengan dosen maupun sesama siswa. 

  √   

7. Schoologymembuat saya lebih semangat untuk 

mengerjakan tugas. 

  √   

8. Saya belajar lebih giat karena Schoology.  √    

9. Dengan menggunakan Schoology saya lebih 

produktif. 

  √   

10. Schoology membuat saya lebih bersemangat untuk 

mengerjakan quiz. 

  √   

11. Notifikasi Schoology membantu saya mengelola 

tugas 

   √  

12. Schoology meningkatkan performa pembelajaran 

saya. 

  √   

13. Sistem penilaian di Schoology membantu saya dalam 

memantau kinerja saya selama pembelajaran di kelas. 

  √   

14. Schoology adalah pilihan pertama saya sebagai E-

learning platform. 

   √  

 

Informasi: 
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1 = setuju 

2 = sangat setuju 

3 = neutral 

4 = tidak setuju 

5 = sangat tidak setuju 

 

Appendix 2. 

Lembar Kuisioner untuk Google Classroom 

Nama: 

Arahan: Silahkan beri tanda (√) untuk jawaban yang paling menggambarkan 

perasaan anda tentang pernyataan di bawah ini. 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Google Classroom memiliki tampilan yang mudah 

saya mengerti. 

√     

2. Sangat mudah bagi saya untuk fasih mengunakan 

Google Classroom. 

   √  

3. Saya mudah untuk mengetahui informasi terbaru 

yang ada di Google Classroom melalui notifikasi 

Google Classroom. 

   √  

4. Google Classroommemiliki fitur yang sangat banyak 

dan sangat berguna untuk saya. 

  √   

5. Saya menyukai Google Classroomkarena  memiliki 

sumber belajar yang sangat banyak 

   √  

6. Google Classroomadalah E-learning yang sangat baik 

untuk berinteraksi dengan dosen maupun sesama 

siswa. 

  √   

7. Google Classroommembuat saya lebih semangat 

untuk mengerjakan tugas. 

  √   

8. Saya belajar lebih giat karena Google Classroom.  √    

9. Dengan menggunakan Google Classroom saya lebih 

produktif. 

  √   

10. Google Classroom membuat saya lebih bersemangat 

untuk mengerjakan quiz. 

  √   

11. Notifikasi Google Classroommembantu saya 

mengelola tugas 

   √  

12. Google Classroom meningkatkan performa 

pembelajaran saya. 

  √   

13. Sistem penilaian di Google Classroom membantu 

saya dalam memantau kinerja saya selama 

pembelajaran di kelas. 

  √   

14. Google Classroom adalah pilihan pertama saya 

sebagai E-learning platform. 

   √  
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Informasi: 

1 = setuju 

2 = sangat setuju 

3 = neutral 

4 = tidak setuju 

5 = sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 2 

Reflection Questions 

EFL Students’ Preference for E-learning Platform: the Case of Schoology 

and Google classroom 
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Refleksi Siswa  : 

Name/ Nim : 

 

1. Menurut anda, antara Google Classroom dan Schoology, aplikasi mana yang lebih 

anda sukai? Jelaskan! 

2. Ketika pertama kali membuka Schoology dan Google Classroom manakah yang 

paling mudah untuk anda mengerti sistemnya? Jelaskan!  

3. Menurut anda, antara Schoology dan Google Classroom, manakah yang memiliki 

tampilan yang lebih menarik? jelaskan ! 

4. Schoology dan Google Classroom memiliki beberapa fitur berdasarkan kedua 

aplikasi tersebut  aplikasi manakah yang fitur-fiturnya lebih membantu anda? 

Jelaskan!   
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APPENDIX 3 

Coding Data Students Reflection 

 

N

O 

N

a

m

a 

Q #1 

Sistem 

Q#2 

Tampilan  

Q#3 

Fitur 

Q#4 

SC/GC 

1 S

1 

Google classroom 

memiliki sistem 

yang sangat mudah 

dipahami di 

bandingkan dengan 

schoology karena 

saya sempat 

mendapatkesulitan 

pada saat log in di 

schoology 

Schoology memiliki tampilan 

yang lebih beragam sehingga 

terkesan sangat menarik, 

kekinian, dan estetik. 

Fitur-fitur yang dimiliki oleh 

kedua aplikasi tersebut sama-sama 

sangat membantu saya selama 

menggunakannya. 

Saya lebih menyukai 

aplikasi google classroom 

karena aplikasi tersebut 

sangat mudah untuk 

diakses. 
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2 S

2 

Google 

classroomtetap bisa 

digunakan dalam 

jaringan yang tidak 

stabil. Berbeda 

dengan schoology 

yang terkadang 

memiliki  kendala 

pada login. 

Saya lebih suka dengan 

tampilan yang ada di 

Schoology. Schoology lebih 

memberi kesan milenial. 

Google classroom memiliki fitur 

fitur yang sangatlah mudah di 

mengerti dan cukup membantu. 

. 

Saya memilih platform 

google classroom, fitur 

yang disediakan sangat 

mudah digunakan, dengan 

tampilan classic yang 

cocok untuk kalangan 

anak siswa maupun 

mahasiswa. 

3 S

3 

Sistem yang paling 

mudah pada saat 

membuka salah 

satu dari kedua 

aplikasi ini adalah 

Google Classroom. 

Semua fitur yang 

disediakan benar-

benar simple dan 

tidak mungkin akan 

Menurut saya tampilan yang 

paling menarik adalah 

Scholoogy, karena menurut 

saya aplikasi Scholoogy 

menyediakan banyak fitur 

dibandingkan dengan Google 

Classroom. 

Scholoogy adalah aplikasi yang 

menurut saya fitur-fiturnya cukup 

membantu saya dalam  

menyelesaikan tuguas-tugas 

kampus. 

Saya menyukaiGoogle 

Classroom, karena 

menurut saya  aplikasi ini 

sangat simple dan apabila 

guru/dosen memberikan 

tugas maka pemberitahuan 

tidak hanya masuk melalui 

aplikasi Google Classroom 

saja, tetapi juga akan 

muncul pemberitahuan 
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membuat 

mahasiswa 

kebingungan saat 

menggunakannya. 

melalui E-mail kita, 

4 S

4 

Menurut saya yang 

paling mudah 

adalah membuka 

google classroom, 

karena fitur yang 

muncul langsung 

terlihat course yang 

kita akses. 

Menurut saya tampilan yang 

lebih menarik adalah google 

classroom, karena masing-

masing coursenya memiliki 

tampilan yang berbeda dan 

sangat variatif. 

Fitur aplikasi yang lebih 

membantu saya adalah google 

classroom karena saya hanya perlu 

membuka assignment kemudian 

langsung muncul nilai dan 

mengecek kembali file yang telah 

dikirim. 

Saya lebih suka aplikasi 

google classroom karena 

penggunaannya yang tidak 

ribet apalagi proses sign in 

nya. Tampilannya yang 

menurut saya menarik, dan 

juga karena notifikasi yang 

masuk melalui email lebih 

memudahkan saya untuk 

mengecek info-info 

terbaru dari course yang 

saya ambil. 

5 S

5 

Menurut saya 

sistem yang mudah 

saya mengerti 

Google classroom 

menampilkan tampilan yang 

lebih menarik dari pada 

Fitur fitur dari aplikasi google 

classroom memiliki fitur yang 

mudah dipahami. Fitur fitur yang 

Saya lebih menyukai 

aplikasi google classroom 

karena aplikasi tersebut  
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adalah sistem 

google classroom 

karena 

menyediakan item 

atau menu yang 

mudah dipahami 

dan tidak berbelit 

belit. 
 

schoology. Google classroom 

memliki fitur-fitur yang 

berwarna sehingga membuat 

tampilannya menarik. 
 

ada pada google classroom sangat 

jelas dan mudah dipahami (tidak 

berbelit belit). 
 

memudahkan kita ketika 

ada informasi dari dosen 

atau tugas yang diberikan 

oleh dosen, 

penginformasiannya lebih 

jelas. 

6 S

6 

Saya lebih paham 

Google classroom 

dengan fitur fitur 

nya yang sangat 

mudah di 

pahamidari 

memasukkan kode 

sampai pengiriman 

tugas. 
 

Menurut saya yang memiliki 

tampilan paling menarik adalah 

Google classroom selain mudah 

di aksesgoogle classroom 

memiliki tempat untuk 

berdiskusi melalui forum 

komentar umum maupun 

komentar pribadi ini sangat 

membantu siswa untuk 

berdiskusi dengan semua teman 

kelas maupun guru. 

Fitur Google classroom menurut 

saya di desain khusus untuk 

berdiskusi, mendapat pelajaran 

daridosen , mengirim tugas yang 

harus di selesaikan berdasarkan 

sebelum due date nya. menurut 

saya ini sangat membantu dalam 

proses pembelajaran 

Google classroom. selain 

mudah digunakan 

memiliki fitur fitur yang 

bagus untuk di pahami dan 

sangat membantu untuk 

saya. 
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7 S

7 

Google classroom 

dan 

Schoologysama-

samamudah saya 

mengerti 

sistemnya. 
 

Menurut saya google classroom 

memiliki tampilan yang lebih 

menarik. Tampilannya 

sederhana namun membuat 

saya mudah menggunakannya 

Google classroom memiliki 

tampilan yang lebih saya sukai, 

khususnya dibagian tugas kelas. 

Khususnyadibagiantugaskelas.Jadi

, bagianituadalahderetan 

daftartugasyangdiberikanolehdose

ndanakanterusberwarnajikasayabe

lummengerjakantugasdanakantida

kberwarnajikatugastersebutsudahs

ayaselesaikan.. 
 

Saya sendiri lebih 

menyukai google 

classroom fitur di google 

classroom sederhana 

namun mudah untuk saya 

gunakan. Dari segi warna 

dan tempat daftar-daftar 

tugas. 

8 S

8 

Yang paling mudah 

menurut saya yaitu 

google classroom 

karena ketika 

pertama kali saya 

Google classroom tampilannya 

lebih berwarna dibandingkan 

schoology. 

Fitur yang lebih membantu saya 

yaitu widget daftar tugas baru di 

halaman kelas pada aplikasi 

google classroom. Ini sangat 

membantu siswa untuk melihat 

Saya lebih menyukai 

aplikasi google classroom 

karena memudahkan 

penggunanya untuk 

mengelola tugas yang 
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membuka aplikasi 

tersebut, tampilan 

layar pertamanya 

telah menyediakan 

tempat untuk 

bergabung ke kelas 

yang telah 

diperintahkan oleh 

dosen, kemudian 

kami tinggal 

memasukkan kode 

kelas yang telah di 

share oleh dosen 

tugas yang akan datang, yang 

terlewatkan, dan yang sudah 

dinilai 

diberikan 

9 S

9 

Yang paling 

gampang adalah 

aplikasi google 

classroom karena 

di dalam aplikasi 

classroom terdapat 

Yang paling menarik 

tampilannya  adalah Google 

classroom salain mudah di 

akses, google classroom juga 

memiliki fitur ruang chat untuk 

berdiskusi, mengabsen dan 

Fitur di Google classroom karena 

menurut saya fitur fitur yang ada 

di google classroom sangat mudah 

kita akses meskipun paket data 

kita tinggal sedikit, ruang chat 

yang menyenangkan dan juga 

Aplikasi yang saya sukai 

adalah Google classroom, 

karena aplikasi ini sangat 

mudah di gunakan dan 

juga sangat menghemat 

pemakaian paket data saya 



 

78 

 

fitur fitur yang 

mudah di pelajari 

dan mudah di 

pahami. 

masih banyak lagi memiliki notifikasi yang mudah 

kita lihat dan ketahui sehingga 

kita tidak terlambat untuk masuk 

kelas dan mengirim tugas. 
 

1

0 

S

1

0 

Google classroom 

dan Schoology  

sangat mudah saya 

mengerti. Kedua 

nya tidak memiliki 

perbedaan. 
 

Saya lebih suka dengan 

tampilan yang ada di google 

classroom. Di google 

classroom ketika pertama kali 

masuk langsung di hadapkan 

dengan courses yang kita ikuti. 

Fitur-fitur yang ada di goole 

classroom sangat membantu saya, 

mungkin karena saya lebih sering 

menggunakan platform ini 

ketimbang shcoology, 

Saya lebih menyukai 

google classroom, update 

untuk tugas yang telah di 

up dosen sangat cepat 

masuk di email saya, dan 

itu membantu saya untuk 

memantau perkuliahan 

saya. 
 

1

1 

S

1

1 

Yang lebih saya 

mengerti sistemnya 

adalah google 

classroom. Karena 

fitur-fitur yang 

terdapat di 

dalamnya sangat 

Jika dilihat dari tampilan. 

Schoologylah yang lebih 

menarik, karena desain 

tampilan awal dan yang ada di 

dalamnya lebih rapih dan 

teratur. 
 

Fitur-fitur yang ada di google 

classroom yang lebih membantu 

saya, karena fitur yang ada di 

dalamnya sangat sederhana dan 

memudahkan saya untuk 

mendapatkan informasi tugas 

ataupun mengumpulkan tugas. 

Saya lebih suka 

menggunakan google 

classroom, fitur-fitur yang 

ada di dalamnya sangat 

sederhana dan mudah 

dimengerti . 
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sederhana dan 

mudah dimengerti. 
 

1

2 

S

1

2 

Saya lebih mudah 

memahami pertama 

kali menggunakan 

google classroom, 

karena cara untuk 

join ke kelas yang 

diinginkan sangat 

mudah sekali. jika 

dosen memberikan 

feedback mengenai 

tugas langsung 

muncul notifikasi 

melalui email. 

Dari segi tampilan yang 

menarik bagi saya itu 

schoology, dikarenakan 

schoology lengkap dari segi  

platform yang disediakan 

seperti, recent activity, courses, 

ada groups, resources, grades, 

calender, pengaturan dan lain-

lain, sedangkan google 

classroom dari segi tampilan, 

hanya memiliki tiga secara 

umum yaitu stream, classwork, 

dan people. 

Saya lebih terbantu menggunakan 

google classroom, karena 

notifikasi yang diberikan oleh 

dosen langsung ada 

pemberitahuan melalui email 

dibandingkan dengan schoology 

saya dapat mengetahui atau 

mendapatkan notifikasi tugas atau 

materi ketika saya masuk ke 

aplikasi tersebut atau melalui 

website. 

Saya lebih suka 

menggunakan google 

classroom, karena 

gampang untuk 

diakses.Ketika dalam 

proses pengumpulan tugas 

dan terjadi kesalahan maka 

komentar dari dosen 

langsung muncul pada 

notifikasi email, 
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1

3 

S

1

3 

Saya mudah 

mengerti kedua 

aplikasi. Kedua 

nya jelas tempat 

untuk 

mengumpulkan 

tugas. Dan fitur 

fitur pada aplikasj 

jelas bagi saya. 
 

Schoology memiliki tampilan 

lebih baik dibandingkan google 

classroom. Google classroom 

nampak seperti tampilan lama. 
 

Terdapat satu fitur google 

classroom yang menurut saya 

membantu yaitu jika ada banyak 

list tugas kita telah 

mengumpulkan tugas, terdapat 

penanda bahwa tugas kita telah 

usai jadi kita dapat mudah akses 

tugas yang belum dikerja. 
 

Saya lebih suka dengan 

schoology lebih menarik 

secara tampilan dan 

mungkin karena saya lebih 

dulu menggunakan 

schoology dibandingkan 

dengan google classroom 

jadi mungkin saya terbiasa 

dan nyaman dengan 

aplikasi schoology. 
 

1

4 

S

1

4 

Saya lebih mudah 

mengerti ketika 

menggunakan 

google classroom. 

Ketika saya sudah 

bergabung di 

beberapa kelas, 

langsung muncul 

menu pilihan 

Menurut saya google classroom 

lebih menarik. Dalam menu 

pilihan kelas, Google 

classroom menyediakan 

gambar serta warna-warna yang 

berbeda.Sedangkan di 

schoology tampilannya hanya 

berwarna hitam dan putih saja. 
 

Google classroom lebih 

membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta 

membedakan kelas, dikarenakan 

ada perbedaan signifikan yang 

disediakn di google classroom. Di 

google classroom, terdapat menu 

pilihan kelas yang menampilkan 

nama kelas serta dosen pengajar, 

Saya lebih menyukai 

google classroom dalam 

hal tampilan atau fitur-

fitur yang disediakan.  
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kelas, berbeda 

dengan schoology, 

ada beberapa 

menu untuk 

mencapai kelas 

tersebut. 

sedangkan di schoology tidak 

disediakan fitur tersebut. 

1

5 

S

1

5 

Keduanya 

mempunyai sistem 

yang mudah 

dipahami sehingga 

saya tidak 

mengalami 

kendala apapun 

ketika mengakses 

kedua aplikasi 

tersebut. 
 

Schoology memiliki tampilan 

yang lebih menarik karena di 

dalamnya terdapat beberapa 

fitur yang disertai gambar dan 

juga warna yang menarik 

perhatian pengguna.  
 

Fitur-fitur yang tersedia di google 

classroom lebih membantu saya 

dalam belajar karena fiturnya 

mobile friendly yaitu mudah untuk 

dioperasikan. Terdapat pula  fitur 

peninjauan tugas sebelum dikirim 

sehingga saya bisa melihat 

kesalahan atau kekurangan yang 

terdapat pada tugas saya sebelum 

dikirim. 
 

Saya lebih menyukai 

google classroom karena 

tampilan isi dari 

aplikasinya lebih simple 

dan sangat jelas. Selain itu 

terdapat notifikasi 

pengingat tugas yang 

membantu mengingatkan 

saya agar tidak lupa untuk 

mengerjakan tugas 



 

82 

 

1

6 

S

1

6 

Yang paling 

mudah saya 

mengerti 

sistemnya adalah 

Google 

Classroom, karena 

fitur yang ada di 

dalamnya selain 

menggunakan 

bahasa Indonesia, 

fiturnya juga 

sangat mudah 

untuk dipelajari. 

Seperti pada saat 

sign up, aplikasi 

ini lebih mudah 

untuk diakses 

disbanding 

Schoology 

Saya lebih menyukai Google 

Classroom, karena selain 

menarik adanya variasi warna 

di tampilannya, aplikasi 

tersebut juga mudah dipahami. 
 

Saya piker fitur di aplikasi Google 

Classroom lebih membantu saya 

karena seperti yang saya katakana 

sebelumnya, fiturnya lebih mudah 

saya pahami. Sedangkan untuk 

Schoology, mungkin karena saya 

jarang menggunakan fitur di 

dalamnya dan sulit dimengerti. 

Saya menyukai keduanya, 

namun lebih kepada 

Google classroom. 

Aplikasi ini lebih mudah 

saya pahami, dan 

memudahkan saya dalam 

pengiriman tugas 

dikarenakan saya telah 

cukup memahami fitur-

fitur yang ada di 

dalamnya.  
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1

7 

S

1

7 

Saya mudah 

mengerti Google 

Classroom karena 

tampilannya lebih 

sederhana 

dibandingkan 

dengan 

Schoology. Login 

ke Google 

Classroom lebih 

mudah 

dibandingkan 

Schoology karena 

Google Classroom 

hanya 

memerlukan email 

kita dan langsung 

otomatis masuk ke 

Google 

Schoology terlihat lebih 

menarik karena memiliki 

beragam  fitur dan ikon-ikon 

yang berbeda-beda untuk 

setiap fiturnya. 

Dalam segi fitur, fitur dalam 

Schoology lebih membantu karena 

memiliki ikon yang  berbeda 

untuk setiap tugasnya, seperti 

kuis, materi, link, dan lainnya 

memiliki ikon yang berbeda 

sehingga kita bisa mudah 

mengenali jenis file yang 

diberikan. 

Saya lebih menyukai 

Google Classroom karena 

untuk bisa login ke Google 

Classroom  tidak repot 

seperti Schoology. 
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Classroom. 
 

1

8 

S

1

8 

Tentunya adalah 

Google classroom, 

Google classroom 

juga sangat mudah 

kita sebagai 

mahasiswa untuk 

menjangkaunya 

dengan baik dan 

juga mengarahkan 

kita dengan baik 

tentunya. 

Google classroom tentunya 

karena fitur tampilan yang 

digunakan oleh aplikasi 

tersebut sangat ringan dan 

mudah dipahami oleh 

mahasiswa tentunya. 

Saya lebih tertarik kepada Google 

classroom, terlebih mudah untuk 

di akses fiturnya pun mudah untuk 

di pahami dalam belajar online 

ataupun mengirimkan tugas. 

Saya lebih tertarik untuk 

belajar dan memilih 

Google classroom sebagai 

wadah saya untuk 

mengirim atau 

mengerjakan tugas kuliah 

saya, karena dari fitur, dan 

sistem yang mudah 

dipahami dan mudah 

dijangkau oleh mahasiswa 

pada umumnya. 

. 
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1

9 

S

1

9 

Yang paling 

mudah saya 

mengerti 

sistemnya yaitu 

“Google 

Classroom”. 

Karena Google 

Classroom itu 

tidak ribet jika kita 

pertama kali 

membuka nya 

sangat gampang 

kita 

memahaminya . 

Menurut saya yang memiliki 

tampilan paling menarik 

yaitu “ Schoology”, karena 

schoology jika kita 

mengumpulkan quiz itu 

lagsung di nilai secara 

otomatis. 

 
 

Menurut saya fitur yang sangat 

membatu yaitu “Schoology” 

karena schoology terdapat 

banyak fitur yang di sediakan 

daripada Google Classroom. 

Saya lebih suka memakai 

“Schoology” karena 

schoology banyak 

membantu untuk menilai 

tugas saya seperti quiz, 

quiz nya langsung di 

nilai secara otomatis 

2

0 

S

2

0 

Aplikasi belajar 

yang paling 

mudah saya 

mengerti ketika 

pertama kali 

Tampilan Google Classroom 

lebih menarik dari 

Schoology, karena gambar 

dan warna tampilan utama 

setiap mata kuliah berbeda 

Menurut saya Google 

Classroom lebih membantu 

saya, karena terdapat banyak 

fitur yang bisa saya gunakan 

untuk mendapatkan informasi, 

saya lebih menyukai 

Google Classroom dari 

pada Schoology, selain 

karena mudah diakses 

dan tampilan yang 
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menggunakannya 

adalah Google 

classroom. Lebih 

mudah untuk log 

in daripada google 

classroom. 

beda dan lebih menarik dari 

pada Schoology yang 

cenderung monoton pada 

tampilan berwarna biru 
 

baik informasi mengenai materi, 

tugas yang belum diselesaikan, 

batas waktu pengumpulan tugas, 

pesan-pesan dosen, kehadiran, 

nilai, ataupun anggota yang ada 

di dalam mata kuliah.  

dimiliki aplikasi ini lebih 

menarik. Lebih dari itu, 

dosen-dosen saya lebih 

banya memilih google 

classroom sebagai 

elearning yang 

digunakan mahasiswa. 
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