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Abstract: This paper is a review of a formsapp application that can create Google forms 

instruments directly on a smartphone. This paper is motivated by the busyness of the 

teachers in carrying out their duties so that the use of this application through a smartphone 

is very useful especially for writers or teachers who want speed, conciseness and ease in 

making these instruments. Through google playstore formsapp application is very easy and 

searchable, because in general google email is automatically signed in, the formsapp 

application can be directly downloaded and installed. Once installed, the instrument 

manufacturing work can be done directly on the smartphone. As a result, this application 

can be utilized optimally to meet all the needs of writers, teachers, lecturers, lecturers who 

are related to the preparation of instruments online. 

Keywords: Google Froms, Formsapp, Instruments, Questions, Pretest, Posttest 

 

Abstrak: Karya tulis ini merupakan ulasan tentang aplikasi formsapp yang dapat membuat 

instrumen google forms langsung di smartphone. Tulisan ini dilatarbelakangi kesibukan para 

pengajar dalam melaksanakan tugasnya sehingga pemanfaatan aplikasi ini melalui 

smartphone sangat berguna terutama bagi penulis atau pengajar yang menghendaki 

kecepatan, keringkasanm dan kemudahan dalam membuat instrumen tersebut. Melalui 

google playstore aplikasi formsapp sangat mudah dan dicari, karena pada umumnya email 

google sudah otomatis sign in maka aplikasi formsapp dapat langsung unduh dan install.  

Begitu terinstall, maka pekerjaan pembuatan instrumen dapat langsung dikerjakan pada 

smartphone. Hasilnya, aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi 

semua kebutuhan penulis, guru, dosenb, widyaiswara  yang berhubungan dengan 

penyusunan instrumen secara online. 

Katakunci: Google Froms, Formsapp,  Instrumen, Soal, Pretest, Posttest     
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Pendahuluan 

Penggunaan instrumen penelitian bagi seorang peneliti atau seseorang sedang 

memerlukan data sesegera mungkin bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat menentukan 

(Aedi, 2010). Ketika sedang bepergian secara incognito, terkadang lupa membawa laptop 

tapi smartphone pasti akan selalu menyertai kemanapun pergi. Hal ini yang menjadi trigger 

awal bagi penulis untuk menjelajah google search engine mencari aplikasi portable 

sederhana yang berguna untuk menyusun instrumen tanpa harus membuka laptop. 

Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diolah menjadi 

informasi yang dapat digunakan oleh peneliti atau penulis untuk melakukan penyimpulan, 

resume atau bahkan pengambilan keputusan. Di era informasi saat ini, hal-hal sedemikian 

sangat mudah dilakukan jika menguasai teknologi informasi. Semakin tingginya spesifikasi 

gadget, software android yang selalu update, koneksi internet yang semakin cepat, antar 

muka yang sangat user-friendly memberikan kemudahan tanpa batas bagi penggunanya.  

Di kalangan pengajar, aplikasi google form telah menjadi aplikasi andalan untuk 

menyusun instrumen survey, instrumen pretest dan posttest, bahkan untuk ujian akhir 

dengan syarat ada koneksi internet yang lumayan cepat. Di suatu waktu, penyakit lupa 

sering menyerang. Persiapan sudah prima. Ketika dalam perjalanan menuju kelas, baru ingat 

soal pretest belum dibuat, membuka laptop di perjalanan sangat tidak reccommended. Jalan 

keluarnya, membuka aplikasi  formsapp pada smartphone. Sangat mudah 

mengoperasikannya dan mudah melihat hasilnya secara realtime. 

Analisis 

Pemanfaatan google form sudah banyak dilakukan para pengajar mulai dari format 

pendaftaran, soal pretest posttest, soal ujian, dan sebagainya. Bahkan menurut (Batubara, 

2016) google form dapat dioptimalkan pada berbagai tugas pendidikan, seperti memberikan 

ulangan online, mengumpulkan data siswa/guru, membuat formulir pendaftaran online 

untuk sekolah, membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online dan 

mengumpulkan pendapat orang lain.  

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 

mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang 

http://www.juliwi.com/
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diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh peneliti  (Aedi, 2010). Jika sebelumnya penyusunan instrumen cukup diketik di MS 

Word kemudian hasilnya diprintout, kemudian hasil printoutnya dicopy sejumlah responden 

dan dbagikan ke responden yang terpilih. Pekerjaan ini cukup melelahkan sehingga adanya 

google form memudahkan dan mempersingkat prosedur penelitian. Namun seiring 

perjalanan waktu ternyata pemanfaatan google form yang semakin meningkat menuntut 

penggunaannya yang semakin ringkas. Kehadiran Google Playstore memungkinkan aplikasi 

berbasis android dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan. Hanya saja aplikasi 

google form tidak bisa dibuat langsung di smartphone.  

Aplikasi formsapp yang dapat diunduh di 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heartfull.forms&hl=en. Aplikasi ini memiliki 

antar muka yang simple dan mudah dioperasikan. Ada dua pilihan menggunakan aplikasi 

penyusunan instrumen ini, yaitu survey heart (penyusun aplikasi)  dan google form. 

Tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1. Tampilan aplikasi formsapp pada smartphone 

 

Sumber: Screenshoot Aplikasi via www.screenmirrorapp.com 

Tampilan google forms di aplikasi formsapp dapat dilihat pada gambar berikut: 

Dua tampilan aplikasi yaitu Google Forms dan 

Survey Heart memberikan kebebasan kepada 

pengguna untuk memanfaatkan keduanya sesuai 

dengan fashion peneliti. Untuk mendapatkan 

aplikasi ini, pengguna cukup mengunduh aplikasi ini 

di google playstore dengan terlebih dahulu 

mendaftarkan google mailnya terlebih dahulu, jika 

sudah ada maka pengguna tinggal sign in.  Aplikasi 

ini sangat mudah digunakan. Tampilan aplikasi juga 

sama seperti di google forms versi windows hanya 

dalam format yang lebih ringkas. Jika penggun 

sudah membuat instrumen via laptop maka 

instrumennya dapat dibuka di formsapp, dan akan 

memudahkan pengguna untuk membagikan 

instrumen langsung melalui aplikasi whatsapp, 

telegram atau medsos lainnya. 

http://www.juliwi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heartfull.forms&hl=en
http://www.screenmirrorapp.com/
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Gambar 2. Tampilan google forms di aplikasi formsapp 

 

Sumber: Screenshoot Aplikasi via www.screenmirrorapp.com 

Jika melihat hasil pekerjaan penyusunan instrumen atau pre test menggunakan 

formsapp dapat dipastikan hasilnya sangat memuaskan. Pekerjaan akan lebih 

menyenangkan jika menggunakan tablet karena ukuran layarnya lebih lebar sehingga 

membuat mata dan jari nyaman melakukan pekerjaannya.  

Gambar 3. Hasil pekerjaan penyusunan pretest menggunakan formsapp langsung di 

smartphone 

 

Sumber: Sumber: Screenshoot Aplikasi via www.screenmirrorapp.com 

Pada rumpang Untitled Form pengguna menulis judul 

misalnya Pretest Mata Diklat Bela Negara, dan pada 

description dituliskan persyaratan pengisian test. Tanda 

 digunakan untuk memulai menyusun soal. Jika tanda 

itu diklik akan muncul pilihan: 

Short answer 

Long answer 

Multiple Choice 

Checkboxes 

Dropdown 

Linear Scale 

... 

Add section (untuk membuat sub judul) 

 

Pada formsapp, penulis bisa mengembed form 

surat sehingga prestest sangat terasa formalnya. 

Menu yang ada di Google Forms pada formsapp 

sama persis sehingga pengguna dapat membuat 

kunci jawaban langsung di smartphone. Jadi, 

aplikasi ini wajib dimanfaatkan karena sangat 

ringkas, sederhana tapi canggih.  

 

http://www.juliwi.com/
http://www.screenmirrorapp.com/
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Kesimpulan 

Aplikasi formsapp adalah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti, guru, dosen, 

widyaiswara dalam penyusunan soal ulangan, soal pre test, soal instrumen penelitian. 

Aplikasi ini direkomendasikan bagi pengguna yang menghendaki keringkasan, kemudahan, 

keefisienan dalam pembuatan instrumen dan penyebarannya. Kendala waktu dan biaya 

penyebaran instrumen sudah diminimalisir sampai titik nol, sangat efisien. Aplikasi ini 

sangat user friendly dan mudah dishare melalui aplikasi seperti social media atau aplikasi 

chat. Demikian pula, rekapan hasilnya bisa langsung dilihat. Bagi para pengajar, aplikasi ini 

sangat membantu mengefisienkan waktu karena pengreksian hasil ulangan tidak perlu 

dilakukan karena sudah dilakukan oleh sistem. Semoga bermanfaat.***** 
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