
Panduan Google Form 
1. Siapkan pola atau template untuk membuat google form. Pada kasus saat ini, admin membuat 

pola seperti pendaftaran online di jobfair (Http://register-jobfair.perbanas.ac.id). Setelah kita 

sudah menentukan pola dan isian yang akan kita pasang di google form, barulah kita bisa 

membuat isian google form tersebut. 

 

 

 

2. Setelah menentukan pola atau template google form, sekarang login kedalam google apps / 

gmail.com.  Setelah login kedalam email google, silahkan klik kotak di pojok kanan atas. Dan pilih 

google form. Setelah diklik akan menampilkan seperti gambar dibawah ini. 

http://register-jobfair.perbanas.ac.id/


 

3. Setelah itu klik menu blank (+) untuk membuat google form terbaru. Dan silahkan memberi 

nama google form anda dengan nama “Register Online”. 

 



 

4. Setelah menentukan nama google form, silahkan menentukan isian untuk pengisian google 

form. Dalam kasus ini kita membuat isian nama, selanjutkan disebelah kanan pilih “Short 

Answer”. Pada kanan bawa terdapat tombol required, silahkan pilih required jika isian ini harus 

di isi oleh user. Jika tidak, silahkan unchek pada required. 

 

 

 

5. Setelah membuat isian nama, selanjutnya kita membuat isian untuk alamat email. Pada kasus ini 

kita membuat isian alamat email dengan ketentuan isian alamat email harus di isi dan isian 

tersebut harus dengan format @domain. 



 

6. Setelah membuat isian email, sekarang kita akan membuat isian jurusan dengan ketentuan isian 

jurusan harus diisi oleh user. Dengan cara pilih tombol required. 

 



7. Setelah membuat isian jurusan, sekarang membuat isian dengan prodi. Dengan ketentuan 

pilihan multiple choice atau radio button. Setelah membuat nama isian, barulah kita membuat 

nama pilihan pada isian prodi. Pada kasus ini untuk isian prodi, admin akan membuat pilihan 

isian “D3”, “S1”, “S2”, “S3”, “Profesi”.  

 

 

 

8. Setelah membuat isian prodi,silahkan membuat untuk isian tahun lulus dengan isian dropdown. 

Pada kasus ini, untuk pilihan tahun lulus adalah sebagai berikut : “2014”, “2015”, 2016”, “2017” 



 

9. Setelah itu kita membuat isian universitas asal dengan “Short Answer”. Dengan role “required”. 

 

 



10. Setelah itu kita membuat isian nomor hp dengan “Short Answer”. Dan pilihan required. 

 

11. Setelah itu kita membuat isian pengalaman. Dengan “Multiple Choice” dan pilihan required. 

 



12. Setelah itu kita membuat isian Bekerja. Dengan “Short Answer” dan pilihan required. 

 

13. Setelah itu kita membuat isian “Darimana anda tahu informasi tentang perbanas jobfair”. 

Dengan “Paragraph” dan pilihan required. 

 



14. Setelah semua isian sudah terisi. Silahkan klik tombol send, untuk menyebarkan / Share formulir 

yang telah kita buat atau kita juga bisa membuat link untuk akses ke dalam google form yang 

telah kita buat.  

 

 

 

Demikian tutorial untuk membuat google form. Semoga bermanfaat.. 


