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Google adalah salah satu situs terbesar di dunia yang selalu dikunjungi jutaan 

orang diseluruh penjuru dunia setiap harinya. Namun tidak banyak orang yang telah 

memanfaatkan keberadaan situs terbesar di dunia ini dengan maksimal karena kurang 

mengenalnya aplikasi apa saja yang terdapat pada situs Google sendiri. Sebagai contoh 

adalah aplikasi form yang diusung Google sebagai suatu layanan bagi penggunanya. 

Sayangnya belum banyak orang yang telah menggunakan aplikasi ini demi kelancaran 

kegiatan masing-masing orang setiap hari. 

Setiap hari semua orang memiliki kesibukan dan aktifitas masing-masing. 

Terkadang orang-orang tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke suatu tempat seperti 

membeli membeli tiket pesawat, kereta api dan lain sebagaianya. Dengan adanya aplikasi 

Google Form dimana dengan memanfaatkan aplikasi ini, sebagian orang merasa 

diuntungkan karena dapat menghemat waktu mereka dan menjadi lebih praktis. Sebagai 

contoh pembelian tiket pesawat secara online dapat menggunakan Google Form. Selain 

itu Google Form juga dapat dijadikan suatu aplikasi sebagai survey yang bersifat umum. 

Google Form adalah salah satu aplikasi dari akun Google yang bersifat umum. 

Sehingga untuk membuat suatu Form pada Google diwajibkan harus memiliki akun 

Google terlebih dahulu. Dengan Google Form semua orang dapat membuat suatu form 

yang dapat ditemukan oleh semua orang dipenjuru dunia. Untuk mengisi Form yang telah 

dibuat pada Google Form, orang lain tidak perlu memiliki akun Google sehinga dapat 

dikatakan Form tersebut bersifat umum. Namun salah satu kelemahan dari Google Form 

baik dalam pembuatan Form maupun pengisian Form harus melalui gatget yang 

terkoneksi dengan internet. Pembuatan Google Form dapat dilakukan melalui leptop, 

komputer dan bahkan Smartphone. 

 

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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Pada artikel ini akan dijelaskan cara pembuatan Form dengan memanfaatkan 

akun Google. Form yang akan dibuat adalah Form pemesanan tiket pesawat secara online. 

Sehingga jika rekan-rekan hendak membuat Google Form maka diharapkan telah 

memiliki akun Google dan memilki gatget yang terkoneksi dengan jaringan internet. 

Langkah-langkah membuat Google Form: 

1. Lakukan Log-in pada akun Google yang telah anda miliki seperti gambar dibawah ini 

 

2. Setelah masuk akun Google maka click dan pilih Drive pada bagian atas seperti kotak merah 

pada gambar dibawah ini 
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3. Kemudian pada jendela Google Drive, click dan pilih tombol “Buat” kemudian pilih 

Formulir seperti gambar dibawah ini 

 
4. Selanjutnya masukkan Judul dari Formulir yang akan anda buat, kemudian pilih tema dari 

Formulir yang akan anda buat, kemudian click Oke 
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5. Kemudian masukkan penjelasan dari Formulir yang anda buat, kemudian atur juga judul 

pertanyaan pada form anda dan penjelasan dari dari pertanyaan tersebut. Kemudian pilih jenis 

pertanyaan, jika berjenis pilihan berganda maka masukkan pilihan apa saja dari pertanyaan 

tersebut seperti gambar dibawah ini 

 
 

6. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan jumlah tiket penerbangan maka click dan pilih 

tambah pertanyaan kemudian masukkan judul pertanyaan, kemudian tulis penjelasan dari 

pertanyaan anda, kemudian pilih jenis pertanyaan dan masukkan jawaban yang akan dipilih 

kemudian click selesai. 
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7. Selanjutnya atur pertanyaan untuk jadwal penerbangan pesawat yang akan dilakukan. Pilih 

jenis pertanyaan tanggal dan kemudian click dan pilih tombol selesai. Dan untuk 

memberitahukan orang lain akan Formulir tersebut maka pilih dan click Kirim Formulir 

seperti gambar dibawah ini 

 
8. Selanjutnya masukkan email dari rekan anda yang akan anda ikut sertakan dalam melakukan 

pengisian Formulir yang akan anda buat, kemudian click dan pilih tombol Kirim 
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9. Selanjutnya untuk melihat bentuk Formulir yang telah anda buat maka pilih dan click tombol 

lihat bentuk jadi seperti gambar dibawah ini 

 
10. Gambar dibwah ini adalah tampilan dari Google Form yang telah dibuat, anda dapat mencoba 

mengisi Formulir tersebut sesuai keinginan anda 

 
 

Selamat Mencoba Semoga Sukses 
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To more information 

Visit my blog  http://ajiahmad17.blogspot.com  

Become my friend on http://www.facebook.com/aji.ahmad.771?ref=tn_tnmn 
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