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Mengenal lebih jauh tentang Google Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapa sih yang ga tau google ? hampir semua orang di seluruh dunia tau apa itu google, kebanyakan 

orang menggunakan google hanya untuk searching saja. Padahal masih banyak lagi feature dari google 

ini, salah satunya adalah google drive yang didalamnya terdapat google Form. Google drive ini 

merupakan salah satu dari bentuk cloud computing, kita dapat mengontrol tanpa harus menginstalnya 

terlebih dahulu dan kita dapat melakukan editing bersama dengan orang lain tanpa harus 

mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah google form . 

Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah langkah menggunakan google form : 

1. Pertama kita masuk ke halaman google, kemudian login dahulu ke google. Dan setelah itu pilih 

pilihan Drive . 

 

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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2. Setelah masuk ke dalam google drive, klik “create” untuk membuat dokumen baru .

 

3. Kemudian masukkan judul untuk form yang akan dibuat pada kolom yang tersedia (lihat 

lingkaran merah) dan klik OK (lihat lingkaran merah). 
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4. Langkah pertama untuk membuat pertanyaan yang akan kita ajukan , yaitu menentukan jenis 

pertanyaan yang akan diajikan (lihat lingkaran merah). 

 

5. Jika semua pertanyaan sudah dibuat, langkah yang selanjutnya adalah melakukan sharing. Untuk 

melakukan itu, klik send form (lihat lingkaran merah) . 
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6. Untuk melakukan share, ada beberapa settingan yang harus diisi: 

1. Link yang digunakan jika kita ingin membagikan document kita 

2. Jika kita ingin mengubah perizinan orang yang kita bagi document, misalnya orang tersebut 

diperbolehkan untuk mengedit atau hanya sekedar melihat saja. 

3. Jika kita ingin menambahkan orang yang akan kita bagi document kita 

4. Jika kita ingin mengubah perizinan orang yang kita bagi document kita apakah 

diperbolehkan untuk mengedit dan menambahkan orang untuk dibagi document kita. 
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7. Untuk memastikan form yang dibuat sudah berhasil, lihat pada halaman My drive. 

 

 

 

 

 

 

Biografi Penulis 

Ardian Wisnu Wardana, lahir di Semarang 18 April 1994. Menempuh pendidikan di 

SD Banyumanik 14 Semarang, SMP Negeri 21Semarang 2008, SMA Negeri 4 

Semarang 2011, dan sekarang menjadi mahaiswa di Politeknik Negeri Semarang. 


