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 1. Pengantar 
Apa itu Open-Source?

Jadi, kenapa orang-orang lebih memilih open source?

Software open-source (OSS) adalah 
software dengan kode sumber yang dapat 
diperiksa, dimodifikasi, dan ditingkatkan 
oleh siapa saja.

Software berpemilik dan closed-source (CSS) hanya 
dapat diubah oleh pembuat kode asli. Open-source 
awalnya dikembangkan untuk memberi orang lebih 
banyak suara dalam software yang mereka gunakan.

Sekuritas 

Banyak yang percaya 
jika mereka memiliki 
kemampuan untuk 
memperbaiki bug 
sendiri, sistem akan 
lebih aman.

Komunitas  
 
Rasa komunitas dengan OSS jauh lebih 
besar daripada CSS. komunitas bukan 
hanya basis penggemar yang membeli 
(secara emosional atau finansial) ke 
grup pengguna elit; namun orang-orang 
yang telah memproduksi, menguji, 
menggunakan, mempromosikan, dan 
akhirnya mempengaruhi software yang 
mereka sukai.

Stabilitas 

Dengan mempertahankan 
kontrol sistem artinya item 
tidak akan rusak jika penulis 
asli menghentikan Komunitas 
mengerjakan kode.

Kontrol 

Dengan OSS, Anda 
dapat mempertahankan 
lebih banyak kontrol 
atas software Anda.
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Jadi, dengan software open-
source, sumber kode mungkin 
gratis, namun sisanya tidak!  

LMS open-source biasanya di hosting sendiri 
(Moodle, Blackboard, D2L dll), dan meskipun 
dianggap "gratis", sebuah institusi sebenarnya 
menanggung biaya untuk hosting, pemeliharaan, 
dan peningkatan, yang jauh melebihi biaya 
dibandingkan open-source komersial/terkelola, di 
hosting di LMS cloud.

Selain itu, platform open-source yang di hosting sendiri 
tidak dapat diandalkan, diskalakan, dan sulit dipelihara.

Kekuatan dan kelemahan LMS 
open-source dan “gratis”:

Kekuatan 

• Etos “BUKA” yang kuat

 - Software Open-source

 - Berlisensi Creative Commons

 - Umum untuk dipromosikan    

       sumber daya OER

 - Standar Terbuka: LTI, ePUB,      

      Kartrid Umum

• Forum komunitas aktif

• Sejumlah besar fitur dan       

     kemampuan/pilihan

• Kemampuan CBE

• Notifikasi, peran dan izin,hasil  

 dan kompetensi

Kelemahan 

• Interface yang rumit/mengintimidasi

• Kualitas kode dan arsitektur yang mendasari

• Pembaruan yang melibatkan pelatihan ulang 

dan signifikan pengujian (yang juga bisa 

membuat sistem sementara offline)

• Plugin rumit

• Sedikit atau tidak ada dukungan untuk audio 

dan video

• Kemudahan penggunaan yang buruk, kurang 

aman, waktu kerja yang berkurang 

• Pengembangan terkonsolidasi, layanan        

dan dukungan

• Tidak ada audit keamanan tahunan atau 

komitmen entitas untuk keamanan

• Kurangnya kemitraan atau kekuatan untuk 

membuat kemitraan
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 2. Open-source 
sebenarnya tidak gratis 
Meskipun kode open-source gratis (seperti Canvas), 
platform open-source yang di hosting sendiri datang 
dengan biaya.

Menjalankan dan memelihara LMS menimbulkan biaya 
di tiga area utama; teknologi, staf dan biaya waktu.

Kami tidak dapat memberi harga pada 
seberapa berharganya waktu aktif di Canvas. 
Ini menghemat waktu dan stres. Layanan 
Instructure tidak ada duanya.  

Tori Carroll,  
Business Manager, Exercise Research Australia

Teknologi
Hosting/server internal

Software tambahan

Bandwidth

Keamanan  

 

Staf
Staf untuk mengelola IT/LMS Konsultan/

pelatih untuk memulai developer 

internal untuk memodifikasi IT/LMS

Waktu
Perbaikan LMS open-source yang dihosting sendiri 

berarti waktu henti (sehari / hingga seminggu).

Layanan dapat sering terganggu karena sebagian 

besar institusi tidak dapat mendukung puncak 

permintaan untuk LMS.

Kebutuhan konstan staf PD untuk 

meningkatkan penggunaan dan mengurangi 

rasa takut akan kerumitan.

Konten terkait:
Your LMS Isn't Free Infographic (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)
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 3. Hosting, layanan, dan 
dukungan yang diberikan 
Canvas pantas Anda 
investasikan!
Canvas mempermudah semua biaya hosting 
menjadi satu pengeluaran, menciptakan 
oportunitas baru terhadap institusi untuk 
mengalihkan perhatian mereka dan staf 
terhadap isu-isu penting mendatang daripada 
memelihara LMS.

Sebagai tambahan untuk hosting dan dukungan 
yang luar biasa, Canvas melibatkan banyak 
kemampuan yang tidak ada di "out-of-the-box" LMS 
open source lainnya, tanpa biaya tambahan:

Canvas terbukti mudah digunakan yang mendorong 
adopsi dan membantu mencapai tujuan institusional, 
baik untuk lebih melibatkan siswa dengan teknologi, 
menumbuhkan program terpadu dan online, atau 
melihat "perubahan" sebagai kesempatan untuk 
memikirkan kembali desain dan inovasi kursus.

Pada saat krisis, penting bahwa penyedia LMS 
Anda lebih dari sekadar vendor lain. Baik itu 
bencana alam, pandemi global, atau ancaman 
keamanan lokal; Canvas adalah mitra terpercaya 
yang dapat membantu Anda melewati itu semua. 

Terima kasih kepada tim dukungan kelas dunia, 
Canvas dapat naik ke skala dengan cepat sementara 
juga tetap mempertahankan waktu aktif 99,9%. Kami 
akan bekerja sama dengan Anda untuk memastikan 
kursus Anda bermigrasi dengan benar dan untuk 
membantu fakultas dan staf Anda memahami LMS 
dengan cepat.

Layanan dan dukungan itu tetap bersama Anda 
sepanjang waktu Anda di Canvas. Melalui krisis dan 
seterusnya, Anda punya teman di Canvas.

pengambilan video 
tertanam

konferensi 
video

aplikasi 
seluler asli

Konten terkait: The Value of Canvas (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)
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4. Dapatkan yang 
terbaik melalui 
Open-source 
yang di hosting
Open-source yang di hosting 
mempertahankan rasa kebebasan, sambil 
memberikan manfaat dari komunitas 
yang berkembang, yang juga membantu 
mempromosikan kode inti.

Ini juga memastikan peningkatan yang cepat dari 
software yang berpusat pada nilai-nilai yang jelas 
dan tanpa kompromi. Canvas dilisensikan AGPL, 
selalu terkini di GitHub, dan engineer aktif di grup 
google open source. Bukan hanya software open-
source, Canvas mendukung inisiatif terbuka seperti 
Open Ed dan Open Standards.

Jadi, mengapa Canvas 
adalah pilihan terbaik?

• Dalam hal mengajar, kesederhanaan menang 
atas kerumitan.

•  Kualitas fitur dan opsi lebih penting daripada 
kuantitas, kami bertujuan untuk menyediakan 
fitur canggih dengan cermat, tanpa 
menambahkan lebih banyak opsi.

• LMS kami mengutamakan pengalaman 
pengguna yang elegan dan konsisten, 
sehingga siswa dapat fokus pada tugas belajar 
dan tidak bingung dengan interface kursus 
yang sangat berbeda.

• Platform kami dibangun untuk tumbuh tanpa 
putus. Kami telah memiliki API terbuka sejak 
hari pertama, dan terus berkembang setiap 
bulan. Kami juga mendukung LTI sejak awal, 
yang mengintegrasikan alat baru dan eksternal 
dengan aman di Canvas tanpa potensi merusak 
pembaruan versi berikutnya.

• Canvas dibuat sebagai platform yang 
memungkinkan kami tetap fokus pada fitur 
inti dan memungkinkan Anda menambah/
menghapus fungsionalitas non-inti.

• Dan jangan khawatir - data Anda di Canvas akan 
di hosting di negara/wilayah Anda.

Konten terkait: Canvas Commercial Open Source (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)
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 5. Keamanan LMS penting, 
jadi pilihlah yang terbaik

Tujuan kami adalah untuk memenuhi 
dan melampaui persyaratan lokal Anda 
untuk keamanan data dan hosting untuk 
layanan hands-free, membebaskan 
sumber daya Anda yang paling berharga 
- orang-orang Anda - untuk fokus pada 
proyek yang lebih besar yang benar-benar 
dapat mengubah cara institusi Anda 
mengajar dengan teknologi.
 
Melindungi data siswa dan guru adalah salah satu 
tanggung jawab paling kritis dari institusi mana 
pun - namun, menjadi salah satu yang semakin sulit 
untuk dipercaya.
 
Canvas dirancang dengan keamanan data sebagai 
perhatian utama.

Canvas dirancang agar institusi dapat melindungi 
privasi pengguna dan mematuhi undang-undang, 
tetapi itu baru permulaan; 

• AWS adalah layanan hosting awan paling aman 
yang tersedia.

• Tim keamanan kelas dunia yang dikhususkan 
untuk keamanan data klien kami (+ tim 
keamanan AWS).

• Setiap byte data dicadangkan secara waktu 
nyata, di beberapa pusat data di seluruh 
wilayah, tetapi semuanya di negara asal Anda.

• Audit keamanan yang sedang berlangsung selain 
audit tahunan terbuka.

• Kami mengundang orang untuk secara terbuka 
meneliti kerentanan API terbuka kami dan 
melaporkannya kembali kepada kami.

Konten terkait: Security and Due Diligence Documents (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)

Program keamanan kami 
dibangun berdasarkan 
ISO 27001, Kerangka 
Keamanan Cyber   NIST, 
Prinsip dan Kriteria 
Layanan Kepercayaan 
AICPA, dan Kontrol 
Keamanan Kritis 
CIS SANS. Dan kami 
mengembangkan aplikasi 
kami dengan patuh 
dengan 10 Teratas OWASP.
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Canvas telah membantu institusi 
dari seluruh dunia memahami 
bahwa migrasi tidak akan dilakukan 
sendiri - Canvas bukan sekedar 
vendor lain, kami adalah mitra sejati 
yang membantu mereka melakukan 
perubahan ini.

 6. Bermigrasi 
lebih mudah dari 
yang Anda kira 

Salah satu bagian paling menakutkan dari 
setiap saklar LMS adalah implementasi LMS 
baru dan migrasi konten institusi saat ini.

Di Instructure, kami memahami ketakutan 
tersebut dan melakukan segala yang kami 
bisa untuk membantu memandu Anda melalui 
proses tersebut.

Dengan dukungan dari Konsultan 
Implementasi, Manager Customer Success, 
Pelatih, dan Komunitas Canvas kami di 
seluruh dunia, Institusi akan mendapatkan 
dukungan yang diperlukan untuk membuat 
implementasi sistem baru dan migrasi konten 
berjalan dengan lancar.

Pendekatan kami adalah dengan 
memadatkan dan menyempurnakan fitur 
yang disukai guru, dengan cara yang mudah 
dipelajari untuk diadopsi. Canvas berfokus 
pada apa yang ingin dilakukan guru, bukan 
bagaimana hal itu harus dilakukan.

Kami telah mempermudah pengajar untuk 
mengimpor kursus lama mereka ke Canvas, 
dan kami terus meningkatkan cara kursus 
tersebut dilakukan sehingga pengajar dan 
siswa dapat mulai menggunakan Canvas 
dengan lebih cepat. Dan jika Anda ingin kami 
melakukannya untuk Anda, tidak masalah.

Canvas telah memungkinkan 
RedHill Education berhasil 
meluncurkan pembelajaran 
online di seluruh grup, 
menyediakan sistem 
manajemen pembelajaran yang 
modern, intuitif dan mudah 
digunakan untuk semua pihak. 

Mark Ashbridge
Group Online Manager, RedHill 

Konten terkait: What to Expect from Migration 
(Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)

9 | Canvas Open Source eBook | 2022

https://www.instructure.com/en-gb/canvas/resources/support-and-implementation/e-book-what-to-expect-from-migration


Aplikasi mobile Canvas telah diunduh 27 juta 
kali di iOS dan 7 juta kali di Android. Aplikasi 
Siswa Canvas memiliki 4,7 bintang pada 1,3 
juta peringkat dan merupakan nomor 17 di 
Aplikasi Pendidikan.

Sebagai mahasiswa yang bekerja, saya 
cenderung melewatkan beberapa kelas. Dengan 
Canvas, membantu saya mengikuti pelajaran 
yang saya lewatkan. Aplikasi ini memberi tahu 
kami para siswa jika ada pelajaran baru, janji 
temu dengan profesor, atau ada pekerjaan 
rumah yang harus dikerjakan.   
 
Mahasiswa di Far Eastern University, Filipina

Aplikasi mobile Canvas asli dari Canvas membuat pengalaman pengguna menjadi 
mulus, tidak peduli dari perangkat mana mereka mengakses Canvas.

Teknologi telah mengubah cara siswa belajar dan 
guru mengajar selama bertahun-tahun sekarang. 
Kami terus-menerus terhubung melalui aplikasi 
seluler dan yang paling sering kami gunakan adalah 
aplikasi yang dirancang untuk asli perangkat.

Canvas telah mendedikasikan, aplikasi kaya fitur 
untuk guru dan siswa yang dirancang dengan 
mempertimbangkan aksesibilitas dan kegunaan.

Di Canvas, kami memiliki tim insinyur khusus yang 
fokus utamanya adalah pada teknologi seluler kami.

Ini memastikan bahwa aplikasi sejalan dengan 
versi web Canvas yang memungkinkan siswa dan 
guru melakukan hal-hal yang perlu mereka lakukan 
di rumah atau di perjalanan. Dari menilai saat 
bepergian dengan stylus hingga kuis dan papan 
diskusi, pengalaman pengguna tetap sama.

Akses penting dalam pembelajaran. Seberapa sering 
siswa mengakses kursus dan materi pembelajaran 
mereka memiliki dampak langsung pada 
keberhasilan mereka. Akses itu tidak boleh terbatas 
pada komputer di rumah dan koneksi internet, 
aplikasi seluler Canvas menawarkan pengalaman 
yang sama kepada siswa saat bepergian.

 7. Meningkatkan 
Aksesibilitas Dengan 
Aplikasi Mobile Canvas
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#1 
Learning Management 

Platform
As voted on g2.com

 8. Membandingkan 
berbagai platform 
Open-source 
Canvas mengalahkan oposisi di berbagai metrik, 
termasuk 'Kemudahan Penggunaan' dan 'Kualitas 
Dukungan' sambil diidentifikasi sebagai favorit 
perusahaan dalam hal kepuasan pelanggan.

* Peringkat per 05/03/2021 di g2.com

Blackboard

No 1 No 3 No 8 No 9

Moodle

Memenuhi Persyaratan 

Penyedia Terbaik Untuk

Kualitas Dukungan

Kemudahan Pengaturan

Mobilitas

Kemudahan Penggunaan

Peringkat Di g2.com

Kemudahan Berbisnis Dengan

Kemudahan Admin

Arah Produk

Peringkat Keseluruhan*

D2L
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Sukses sering diukur dalam 
prestasi akademik, dan itu salah 
satu bagiannya. Tetapi bagian 
lainnya adalah mereka menikmati 
bagaimana mereka belajar, dan 
mereka menganggapnya sebagai 
proses yang menarik. Dan saya pikir 
dengan Canvas kita melihat bahwa 
siswa lebih mudah terlibat dengan 
materi dan lebih menikmatinya.

Kyi Muller
Guru di Haileybury

Mengapa memilih Canvas 
Learning Management Platform? 

Canvas diadopsi lebih cepat dan 
terintegrasi dengan cara yang lebih kreatif 
oleh lebih banyak pengguna daripada 
Platform Manajemen Pembelajaran 
lainnya, menghasilkan komunitas inovator 
pendidikan yang terus berkembang, 
kolaboratif, dan terbuka di seluruh dunia.

Canvas digunakan oleh institusi dari semua 

ukuran di seluruh dunia - dari kelompok tutor 

kecil hingga institusi internasional yang melayani 

ribuan siswa. Fleksibilitas dan kemampuannya 

untuk menskala sangat penting dalam pembuatan 

itu pilihan yang tepat terlepas dari ukuran institusi 

atau ambisi pertumbuhan.

Open-source dan LMS 

Canvas menawarkan layanan kelas dunia mulai 
dari implementasi, pelatihan, hingga dukungan 
24/7. Ini juga menawarkan hosting, keamanan, 
cadangan, dan pembaruan hands-free.

Kanvas adalah 100% cloud-asli. Ini sangat andal 
dan terukur. Kami menjanjikan 99,9% uptime kami 
mendekati 99,99%. Canvas juga memberikan 
peningkatan bebas genggam dan mulus setiap bulan.

Canvas menyederhanakan tugas yang 
membutuhkan banyak waktu melalui alat canggih, 
antarmuka intuitif, dan kegunaan. Jauh lebih 
mudah dan lebih cepat untuk digunakan.

Canvas memiliki integrasi paling kuat di industri ini. 
Kami berinteraksi dengan sebagian besar platform 
SIS, siapa pun dapat mengintegrasikan alat baru, 
dan API termudah yang pernah ada. Pengguna 
dapat menginstal aplikasi melalui Edu App Center.

Canvas menawarkan layanan pelanggan 24/7 
dan pengguna c mendapatkan bantuan dari tim 
dukungan kami melalui berbagai cara tergantung 
pada paket yang dibeli.

Kebutuhan server, software tambahan, bandwidth, 
staf IT dan waktu. Hanya diperlukan lebih banyak 
upaya untuk mendukung LMS.

Biasanya self-hosted berarti tidak dapat 
diandalkan. Sistem sering mati dan macet selama 
pembaruan dan waktu puncak.

Secara keseluruhan, LMS lain tidak seintuitif itu, 
bahkan melakukan tugas dasar di LMS lain sering kali 
membutuhkan banyak klik dan penyegaran halaman.

Pengguna perlu menggunakan alat eksternal untuk 
menambahkan sumber daya yang sesuai standar 
Learning Tools Interoperability (LTI).

LMS lain tidak responsif dan bisa down karena 
pemeliharaan atau pembaruan, terkadang 
membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk 
memperbaiki masalah.

Kemudahan 
Pengaturan / Admin

Keandalan dan 
Skalabilitas

Kemudahan 
penggunaan

Integrasi

Dukungan & 
Layanan

Platform

Konten terkait: From "Free" to Flourishing with Canvas 
LMS (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)
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 9. Komunitas inovator 
pendidikan kami 

Canvas memiliki komunitas pengguna 
dengan pertumbuhan tercepat di dunia 
yang beragam, membantu, dan terus 
berkembang.
Karena setiap institusi yang pindah ke Canvas 
menggunakan versi Canvas yang sama, kami 
memiliki komunitas inovator pendidikan yang 
terus berkembang yang berbagi ide, praktik, dan 
penemuan mereka.

Komunitas Canvas adalah salah satu "kelompok 
pengguna" yang paling aktif dan inovatif di 
ruang ed-tech. Dengan lebih dari satu juta 
orang di seluruh dunia, Anda memiliki jaringan 
pembelajaran pribadi di ujung jari Anda 
yang dapat digunakan untuk membangun 
pengetahuan Canvas Anda dan menyediakan 
sumber daya untuk memberdayakan pengajaran 
dan meningkatkan pembelajaran.

Komunitas penting. Koneksi penting. 
Pembelajaran berlanjut. Sebagai pendidikan
ruang mengubah Komunitas Kanvas
terus berkumpul untuk berbagi pengetahuan 
dan sumber daya untuk memastikan setiap 
guru diberdayakan dan setiap siswa memiliki 
kesempatan untuk berhasil.

Bergabung dengan Canvas berarti Anda 
bergabung dengan 1 juta+ pengajar di seluruh 
dunia saat kami terus membangun komunitas, 
menemukan koneksi, dan mengembangkan 
cara baru untuk menyederhanakan pengajaran 
dan pembelajaran.

Canvas itu inovatif
dalam cara merangkul 
komunitas ketika open-
source, dan merangkul 
orang-orang yang 
memiliki ide berbeda. 
Komunitas terbuka 
untuk ide-ide ini dan itu 
dibangun di atas apa yang 
kita miliki.

Fakta 
Komunitas 

Canvas

Anggota Komunitas 
Canvas

Pertanyaan-
pertanyaan yang bisa 

Anda cari

 Ide produk kontribusi 
komunitas dalam 

produksi

Posting terkait Edtech

1M+

30K

507

300K+

Konten terkait: HE Buyer Guide 6 Key Considerations: Choosing a Learning 
Management Platform (Informasi ini hanya dalam bahasa Inggris)
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Canvas menawarkan layanan kelas 
dunia mulai dari implementasi, 
pelatihan, hingga dukungan 24/7. 
Ia juga menawarkan hosting, 
keamanan, pencadangan, dan 
pembaruan handsfree.

Karena Canvas adalah 100% 
cloud native, kami sangat dapat 
diandalkan dan terukur. Dengan 
waktu aktif 99,9% yang dijanjikan 
dan peningkatan bergilir setiap bulan 
-staf, fakultas, dan siswa memiliki 
lebih banyak waktu untuk fokus 
mengajar dan belajar.

Selama bertahun-tahun, ada 
tiga komponen utama yang kami 
anggap penting dalam evaluasi 
LMS atau peralihan potensial:

Pemikiran pemimpin saat ini 
menunjukkan bahwa kita sedang 
bergerak ke new normal - beberapa 
aspek pembelajaran online akan 
diperlukan mulai sekarang. Dengan itu 
dalam pikiran; skalabilitas, keandalan, 
dan kemudahan penggunaan akan 
menjadi semakin penting untuk 
pemilihan LMS di institusi.

Open-source dan "gratis" 
tidak mudah untuk diukur.

Open-source dan "gratis" tidak 
mudah untuk diandalkan.

Open-source dan "gratis" 
tidak mudah digunakan.

Pembuatan kursus rumit dan lambat. 
Meskipun mereka memiliki kursus cetak 
biru, admin dan perancang instruksional 
kehilangan kendali atas kursus itu begitu 
disalin. Hal ini menyebabkan tampilan yang 
tidak konsisten di seluruh kursus dan dapat 
menyulitkan pelajar.

Setiap pembaruan, perbaikan keamanan, 
tambalan, dll. mengharuskan sistem untuk turun 
setiap saat. Hal ini dapat menyebabkan banyak 
waktu henti dan pengalaman belajar yang tidak 
dapat diandalkan. Dan tanpa dukungan nyata, di 
luar komunitas pertanyaan dan jawaban, hal-hal 
dapat menjadi lambat untuk diperbaiki.

Di luar pengguna listrik, sebagian besar 
instruktur memiliki sedikit ide bagaimana 
beroperasi di dalam sistem. Sementara 
antarmuka semakin baik, masih kikuk dan 
membutuhkan pemahaman yang mendalam 
tentang produk untuk benar-benar menavigasi. 
Hal terakhir yang kami inginkan adalah pelajar 
harus "belajar bagaimana belajar".

10. Ringkasan

1
Betapa sederhananya mengimplementasikan 
dan memindahkan konten

2
Kemudahan penggunaan dalam sistem untuk 
admin, dosen, dan mahasiswa

3
Keandalan dan skalabilitas sistem 

Related resources:  
•  Canvas Learning Management System 
•  Canvas Studio
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https://www.instructure.com/en-au/canvas
https://www.instructure.com/en-au/product/canvas/higher-education/studio


“Sebelum kami mulai menggunakan Canvas, guru jarang bekerja sama. 
Budaya di sini, seperti di kebanyakan lembaga pendidikan, sebelumnya tidak 
kolaboratif.Ini adalah terobosan bagi kami.”  
 
Johnny Go,  
Direktur Institut Sains dan Seni Pembelajaran dan Pengajaran (SALT) di 
Universitas Ateneo de Manila.

“Pergi ke 'cloud' hanya menghemat banyak waktu. Kami menghemat sumber 
daya dengan pembaruan otomatis dan dukungan pelanggan.”  
 
David Summerville,  
Kepala Guru TI dan Teknologi di Callaghan College.

"Memanfaatkan cloud merupakan bagian utama dari arah strategis TI di 
CityU. Canvas adalah cara terbaik untuk memungkinkan siswa kami mencapai 
mobilitas dan berkolaborasi dengan mudah."  
 
Andy Chun  
CIO di City University of Hong Kong.

“Kita perlu mengikuti model pembelajaran tersebut: pedagogi yang baik 
dan benar-benar menjangkau siswa di mana mereka berada - dan saya pikir 
Canvas adalah alat yang luar biasa untuk melakukan itu.”  
 
Dr. Rebecca Phillipps  
Dosen Antropologi di University of Auckland.

“Saya menemukan bahwa kemudahan penggunaan kanvas sangat luar biasa. 
Saya rasa saya menyukai Canvas karena cara pengaturannya - sangat mudah 
dan intuitif”  
 
Tom Molyneux 
Guru di RMIT.

LIHAT STUDI KASUS →

LIHAT STUDI KASUS →

LIHAT STUDI KASUS →

LIHAT STUDI KASUS →

LIHAT STUDI KASUS →
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https://www.instructure.com/en-au/canvas/resources/case-studies/ateneo-de-manila-university
https://www.instructure.com/en-au/canvas/resources/case-studies/australia-public-schools-case-study
https://www.instructure.com/en-au/canvas/resources/case-studies/city-university-hong-kong-rapid-online-learning
https://www.instructure.com/en-au/canvas/resources/case-studies/university-of-auckland-integrated-learning-ecosystem
https://www.instructure.com/en-au/canvas/resources/case-studies/rmit-university


Buktikan masa depan institusi Anda 
dengan Canvas, Platform Manajemen 
Pembelajaran dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia, yang diadopsi oleh top 
institusi pendidikan di dunia.
Buka inovasi Canvas, didukung oleh keandalan, 
skalabilitas dengan dukungan 24/7, dan 
bergabunglah dengan jutaan orang yang 
menggunakan Canvas untuk pengalaman belajar 
yang lebih sederhana dan lebih terhubung.

www.instructure.com/en-au/canvas

PELAJARI LEBIH LANJUT →
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Canvas telah mendapatkan reputasi sebagai platform 
manajemen pembelajaran paling terpercaya karena kami 
peduli dengan pendidikan.

Bukan hanya tentang membuatnya lebih inovatif 
dengan platform Open-source kami - tetapi juga tentang 
menciptakan pengalaman belajar-mengajar yang lebih baik 
untuk semua orang. Dengan Canvas, "lebih baik" dimulai 
dengan komunitas pendidik yang bersemangat, komitmen 
terhadap standar terbuka, dan hosting cloud-native untuk 
waktu kerja dan keamanan terbaik di industri.

Ini berlanjut dengan antarmuka yang intuitif, mudah 
digunakanalat untuk keterlibatan dan kolaborasi, dan hasil 
pembelajaran yang terbukti yang akan membuat siswa, guru, 
administrator, atau orang tua bangga.

Pelajari lebih lanjut
www.instructure.com/en-au/canvas


