Panduan Membuat Kuesioner Online Dengan Google Drive
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau suatu daftar yang berisi pertanyaanpertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden yang ingin diselidiki.
Didalam suatu organisasi, pengumpulan data digunakan menggunakan kuesioner. Prosedur yang selama
ini dilakukan adalah dengan cara kuesioner dibuat, dicetak kemudian disebarkan kepada para calon
responden. Setelah responden mengisi kuesioner, seluruh kuesioner dikumpulkan kembali untuk
kemudian hasilnya diinputkan aplikasi pengolah data seperti excel sampai akhirnya pengolahan data
dapat dilakukan.
Prosedur tersebut bisa disederhanakan dengan memamanfaatkan teknologi yang ada, tepatnya
teknologi internet dan mobile. Dengan cara kuesioner tersebut disebarkan secara online kepada para
responden. Lalu bagaimana cara membuat online kuesioner tersebut?
Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kuesioner secara online dengan menggunakan google
drive :
1. Buka google drive dengan menggunakan url : https://drive.google.com pada browser lalu login
dengan akun email gmail, sebelumnya pastikan anda sudah memiliki akun email dari google atau
gmail.
2. Pada halaman yang muncul pilih New – Google Forms

3. Browser akan menampilkan halaman baru, berikan judul untuk kuesioner yang akan dibuat pada
field pertama. Selanjutnya buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Pada gambar
berikut merupakan contoh pertanyaan yang akan dijawab. Question Title merupakan
pertanyaan yang akan ditanyakan, Help Text dapat digunakan untuk menjelaskan pertanyaan
tersebut secara detail dan Question Type merupakan jenis pertanyaan yang dapat dipilih.
Dalam contoh berikut digunakan yang menggunakan jenis text, yang menyatakan bahwa isian
yang diberikan adlah isian bebas. Jika pertanyaan tersebut wajib diisi, beri tanda centang pada
Required Question, setelah selesai dengan pertanyaat tersebut klik tombol Done.

4. Untuk membuat pertanyaan berikutnya, klik Add Item , kemudian tentukan jenis pertanyaan
selanjutnya seperti cara sebelumnya. Selain Text, Question Type ada beberapa pilihan seperti :
• Paragraph Text
: Yang biasa digunakan jika isian berupa uraian
• Multiple Choice
: Yang biasa digunakan untuk pilihan
• Checkboxes
: Yang biasa digunakan untuk piihan yang dapat dipilih lebih dari satu

5. Lakukan hal tersebut secara berulang sesuai dengan jenis dan jumlah pertanyaan yang akan
dibuat.

Setelah kuesioner dibuat, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyebarkan kuesioner tersebut
kepada calon responden. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan tautan atau alamat url kuesioner
yang telah dibuat melalui media seperti email, media sosia (facebook, twitter dll) dan lainnya. Berikut
adalah cara untuk mendapatkan tautan yang akan dikirimkan kepada calon responden :
1. Pada halaman paling bawah klik Send Form

2. Pada isian Link To Share, salin tautan yang tersedia dan kirimkan melalui email, atau media
sosial lainnya. Selain itu untuk secara otomatis membagikan melalui media sosial yang dimiliki,
dapat langsung menekan tombol media sosial yang sesuai dibawahnya.

3. Setelah selesai, tekan Done. Untuk selanjutnya agar kuesioner dapat diolah menggunakan excel
milik google, pilih View Responses, lanjutkan dengan mengklik tombol Create

4. Setelah melakukan beberapa langkah diatas, artinya kuesioner telah berhasil dibuat dan
disebarkan secara otomatis malaui internet. Untuk melihat hasil dari kuesioner tersebut bisa
kita lihat dengan memilih View Live Form.

Demikianlah panduan untuk membuat kuesioner secara online dengan menggunakan google drive.
Semoga dapat bermanfaat.

