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Google Docs bukanlah layanan baru dari Google, tapi mungkin masih banyak diantara 

kita yang belum memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Bagi anda yang sehari – 

hari berkutat dengan dokumen dan membutuhkan interaksi dengan teman anda ditempat 

berbeda, anda bisa memanfaatkan layanan Google Docs. Ada 3 jenis file yang bisa anda 

buat di Google Docs yaitu dokumen teks seperti di Ms Word, dokumen presentasi 

seperti di Ms Powerpoint, dokumen spreadsheet seperti di Ms Excel dll. 

 
Google memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk menyimpan data pribadi secara 

online yang dinamakan google docs yang sekarang dikenal dengan google drive, karena 

data ini tudak hanya bisa disimpan dalam server google. Data ini bisa dibuat dan diedit 

secara online bersama-sama dengan pengguna lain. Ada beberapa bentuk file yang dapat 

dibuat dan disimpan, misalnya dokumen, spreadsheet, presentation, form, drawing 

ataupun bentuk lainnya 

Mari kita mulai menjelajahi Google Docs untuk membuat Form Pemesanan Tiket 

Kereta Api, berikut langkah-langkahnya : 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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1) Sebelum masuk ke dalam Google Docs, pastikan anda sudah memiliki akun 

Google dan sekarang Google sudah mengintegrasikan akun Gmail untuk semua 

fasilitas Google. Buka alamat www.docs.google.com  

 
2) Lalu masukkan akun Google.com pada bagian Login dan kemudian pilih Sign In  

 
 

3) Ini dia tampilan halaman tampak awal untuk Google Docs, dibagian tengah yang 

paling lebar itu untuk diisi dokumen-dokumen yang kita miliki di Google Docs, 

yang pernah diedit dengan Google Docs atau dokumen orang lain yang 

mengundang kita untuk membacanya / mengedit dokumen tersebut. Untuk 

memulai membuat pilih Create lalu pilih jenis Form 

 
 

 

http://www.docs.google.com/
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4) Kemudian akan muncul lembar kerja form kosong yang masih tanpa judul. 

 
 

5) Kemudian kita diminta untuk memilih judul dan tema untu formulir yang akan 

kita buat sesuai yang diinginkan. Untuk judulnya isikan pada label title, misal : 

saya isi dengan “Form Pemesanan Tiket Kereta Api”. Kemudian pilih salah satu 

thema yang diinginkan lalu pilih OK 

 
 

6) Setelah itu judul dari form telah terganti dengan Form pemesanan Tiket Kereta 

Api. Selanjutnya anda mulai untuk membuat isi formulir yang diinginkan 
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7) Jika sudah selesai membuat form yang diinginkan, maka selanjutnya pilih Send 

Form 

 
8) Kemudian akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini untuk mengirim kepada 

siapa saja form ini akan di kirimkan untuk dibaca dan diedit oleh pengguna 

lainnya dengan cara mengetikkan alamat email tujuan. Setelah selesai 

mengisikan alamat email tujuan lalu pilih Send 

 
9) Kemudian akan muncul kotak dialog lagi, dan berikan tanda centang pada 

Always create a new Spreadsheet lalu pilih Create 
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10)  Halaman form yang telah kita buat dapat diisikan dengan meng- klik link yang 

dikirim ke email kita 

 
11) Maka akan muncul form yang telah kita buat tadi, dan sekarang isikan sesuai 

yang diminta 
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12) Jika sudah benar- benar selesai mengisikan data kita, lalu pilih Submit 

 
13) Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini, berarti data yang 

sudah diisikan dalam form telah berhasil di inputkan 

 
14) Pilih Submit another responses untuk mengisikan data kembali  

 

Selesai  selamat mencoba yaaaa ! 
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