
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oleh: 

 

Budhi Prayitno, S.Pd.SD, M.Pd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Pengembang Konten Pendidikan dan Pembelajaran  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

Kabupaten Wonogiri 
 



PANDUAN MEMBUAT SOAL ONLINE DENGAN GOOGLE FORM 
 

Membuat soal ujian online atau sering disebut quiz tidak membutuhkan aplikasi yang rumit apalagi 

harus membeli lisensi software yang relative mahal. Anda bisa membuat soal online dengan aplikasi 

berbasis web yang disediakan oleh Google yaitu Google Form atau Google Formulir. Membuat soal 

online ini cukup mudah hanya dengan memiliki Smartphone/laptop dan koneksi internet. 

 

Membuat soal/quiz online dengan google formulir akan meringankan pekerjaan anda sehari -hari 

terutama para guru dalam bemberikan evaluasi pada siswanya. Saat ini sebagai guru masa kini 

dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi berbasis web yang dewasa ini 

semakin populer.  

 

Melalui panduan sederhana ini mari pelajari bagaimana cara membuat soal online dengan 

menggunakan google form. 

 

Kelebihan membuat soal ujian online dengan Google Formulir 

Apa saja kelebihannya membuat soal online dengan google form: 

a. Google Formulir sudah menyediakan format pertanyaan (bentuk soal) baik itu soal pilihan ganda 

maupun soal essai. 

b. Google Form juga sudah menyediakan jawaban otomatis (soal kuis) benar atau tidaknya 

jawaban yang diisi siswa sehingga guru tak perlu memeriksa satu-persatu pekerjaan siswa. 

c. Guru bisa menentukan skor/poin dalam setiap satuan soal/pertanyaan 

d. Hasil ulangan siswa secara otomatis disimpan dalam format exel melalui spreadsheet google 

form.  

 

Cara Membuat Soal Ulangan dengan Google Formulir 

1. Buka browser anda (chrome, firefox dll) kemudian ketikan https://www.google.com/drive/ 

 
2. Klik tombol Go to Google Drives 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/drive/


3. Selanjutnya diminta login dengan memasukkan email dan password Google account anda. 

 

 
 

4. Setelah anda berhasil login, kemudian jendela Google Drive akan terbuka. 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Klik tanda           kemudian pilih Lainnya  Google formulir   Formulir Kosong  

 
 

6. Tampil seperti gambar di bawah, kemudian klik Setting   ! 

 
7. Langkah selanutnya setting sesuai kebutuhan anda. 

 
 

 

 

Jika kotak ini ditandai, Google Forms akan 

menambahkan pertanyaan di  kuesioner 

mengenai email responden yang harus diisi. 

Jika ditandai, responden akan menerima link di 

email berupa salinan dari kuesioner yang 

dikirim. 

Jika kotak ditandai maka akan dibatasi 1 

responden1 kuesioner yang dikirim. Responden 

harus memiliki Google account. 

Akan memunculkan l ink setelah pengiriman 

kuesioner untukmeng-edit jawaban 

sebelumnya. Kotak di bawah untuk melihat 

summary chart dan text responses 

(jawabanpertanyaandi kuesioneryang 

berupateks) 



 
 

 

8. Mulai membuat soal di awali dengan membuat identitas siswa 

a. Tulis judul 

 
 

 

 

Ketikamengisikuesioner, 

respondendapatmelihatnomerhalamanyang 

sedangdiisidaritotal halaman 

Urutan pertanyaan diacak 

Jika ditandai, maka setelah pengiriman 

kuesioner akan muncul link yang dapat 

digunakan untuk mengirim kuesioner baru. 

Berguna untuk interviewer yang membawa 

device untuk interview responden 

Isi  pesan konfirmasi setelah pengiriman 

kuesioner 

Geser kanan untuk membuat kuesioner menjadi 

quiz. 

Setelah kuesioner dikirim, akan terdapat link 

dimana responden dapat melihat skor 

Responden akan menerima skor di email 

mereka setelah owner mereleases 

korresponden tersebut. 

Beberapa opsi yang dapat dilihat responden 

ketika membuka kembali kuesioner yang 

disubmit. 



b. Pilih jawaban singkat 

 
c. Tuliskan permintaan identitas seperti pada gambar dibawah, kemudian aktifkan wajib diisi,  

kemudian klik tambah pertanyaan. 

 
d. Lengkapi seperti di bawah 

 
 



e. Dibagian bawah perhatikan ada kolom input password, kolom ini untuk validasi agar soal 

hanya bisa dikerjakan oleh pemegang kode saja, mari ikuti penjelasannya. 

 
f. Perhatikan gambar dan anak panah pada gambar di bawah !  

 
g. Klik Tambah bagian untuk berganti halaman. 

 

 
9. Selanjutnya tulis sub judulnya, misalkan kita tulis Soal, kemudian dilanjutkan klik tambah 

pertanyaan. 

 



 

10.  Buat pertanyaan seperti contoh gambar di bawah. Soal dapat dengan copy paste dari koleksi soal 

kita di file Microsoft Word. 

 
11.  Klik tombol Kunci jawaban  dan tentukan kunci jawaban dan poin nya, kemudian klik selesai. 

 
12.  Klik tambah pertanyaan untuk membuat soal selanjutnya. Apabila soal telah cukup/selesai 

selanjutnya klik Kirim seperti gambar di bawah. 

 
13.  Dapatkan link soal yang akan di berikan kepada siswa, copy link dan bagikan kepada siswa. 

Perhatikan anak panah di bawah ! 

 



14.  Apabila soal telah diberikan kepada siswa, lihat respon mereka seperti gambar di bawah. Lihat 

hasil pekerjaan mereka denan tekan tombol  

 

 

 
15.  Hasil pekerjaan siswa akan terekap dalam spreadsheet seperti gambar di bawah, yang selanjutya 

dapat kita download. 

 

 
16.  Soal yang kita buat dapat di integrasikan dengan googleclassroom,  tunggu ebook pandauan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

Terimakasih 


