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Penggunaan aplikasi Evaluasi 

Penilaian Gadik Online 
 



 

KATA PENGANTAR 

 

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri. 

Pusdikmin Lemdiklat Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah 

Lemdiklat Polri bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai 

bidang khusus masing-masing dan program pendidikan dan pelatihan lain yang 

dibebankan oleh Lemdiklat serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan 

Pusdikmin.  

Adapun visi dan misi Pusdikmin Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut: 

a. Visi Pusdikmin Lemdiklat Polri 

“Terwujudnya hadil didik yang unggul dalam berprestasi, teladan dalam 

bersikap dan berkarakter, berwawasan lingkungan menuju Polri yang dicintai 

masyarakat” 

b. Misi Pusdikmin Lemdiklat Polri 

1) Menyelenggarakan program pendidikan bidang pembinaan dan program 

pendidikan lainnya sesuai dengan kebijakan pimpinan. 

2) Memberdayakan semua komponen pendidikan dalam rangka 

mengoptimalkan hasil didik. 

3) Mengkaji dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan bidang 

pembinaan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional 

kepolisian. 

4) Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pendidikan dan 

latihan bidang pembinaan. 

5) Menciptakan perasaan aman dan nyaman dalam pelaksanaan dan 

pelatihan. 

 

Oleh karena itu tenaga pendidik sebagai unsur pelaksana memiliki tugas 

diantaranya memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pengajaran sesuai 

dengan surat perintah sebagai pengampu mata pelajaran sesuai bidangnya. 

Membuat pengayaan dan menyiapkan referensi untuk mendukung pelaksanaan 

proses belajar mengajar (PBM). Mengadakan evaluasi/ujian, memberikan 



 

penilaian yang objektif, membuat soal-soal dan kunci jawaban untuk diujikan 

kepada peserta didik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta 

membuat penilaian keaktifan dan penugasan peserta didik. 

Dengan demikian untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka mutu dan 

profesionalisme Gadik harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan 

melakukan penilaian kepada Gadik yang memberikan mata pelajaran sesuai 

bidangnya oleh para siswa yang sedang melaksanakan pendidikan yaitu 

memanfaatkan teknologi dan informasi menggunakan aplikasi Google Form 

dalam melaksanakan evaluasi penilaian Gadik secara Online, agar dapat 

lebih efektif dan mempercepat proses pengolahan data hasil penilaian Gadik 

dan lain sebagainya terkait dengan proses evaluasi penilaian Gadik. 

 

Buku panduan penggunaan dan mengoperasikan aplikasi Google Form 

ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap bagi pelaksana dalam 

hal ini adalah Bin Gadik dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penilaian 

Gadik dalam mendukung peningkatan kinerja Gadik. 

 

Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-

baiknya oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penilaian Gadik 

online. 

 

 

       Bandung,         Juli  2018 

KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI 
 
 
 
 

         Drs. BOBYANTO I.O.R. ADOE 

    KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65100562 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN UMUM 

Aplikasi Google Form adalah alat yang berguna untuk membantu untuk 

memberikan tanggapan/kuesioner dalam mengumpulkan informasi yang mudah 

dengan cara yang efisien. Dimana Form nya dapat dihubungkan ke spreadsheet. 

Jika spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapanpun otomatis akan dikirimkan 

ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihat di “Ringkasan Tanggapan” 

halaman dapat diakses dari menu Tanggapan sehingga aplikasi ini 

mempermudah dalam mengelola data hasil isian kuesioner. 

untuk membuat formulir kuesioner, maka harus terlebih dahulu login ke Gmail 

atau Google Apps. 

Setelah melakukan login maka akan tampil halaman Gmail. Pada halaman inilah 

Administrator dapat melakukan pengelolaan, langkah-langkahnya adalah berikut 

ini: 

1. Login 

Sebelum memasuki halaman Administrator, Anda diharuskan melakukan 

login terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah sebelum 

mengoperasikan Google Form adalah sebagai berikut: 

Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda Contohnya: Firefox, 

Internet Explorer, Opera, Google Chrome dll. 

Ketikkan alamat url http://gmail.com 

Setelah tampil form login, isikan email dan password 

 

http://gmail.com/


 

Setelah Login maka akan tampil layar Gmail sebagai berikut: 

 

Untuk membuat form kuesioner, maka pilih menu google drive seperti yang 

tampak pada layar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berikut tampilan setelah berhasil log in pada halaman google drive. 

 

 

2. Membuat Form kuesioner pada Google drive 

a. Pilih menu baru/new pada sudut kiri layar Google dirve 

b. Pilih lainnya 

c. Pilih Google Form 

Tampilan layar sebagai berikut 

 

 

 

 

  

   

 



 

d. Setelah memilih Google form, maka akan tampil form sebagai berikut: 

 

 

e. Isikan judul kuesioner yang akan dibuat  

 

 

 

 

 

 

 



 

f. Isikan form kuesioner sesuai dengan kebutuhan kuesioner tersebut dengan 

memilih tab button yang ada disebelah kanan form dst. 

 

 

Ket : 

1 = untuk membuat sub judul form kuesioner 

2 = untuk membuat pertanyaan kuesioner 

g. Pada halaman tersebut dibuat folder untuk masing-masing jenis pendidikan 

untuk memudahkan proses rekapitulasi hasil tanggapan penilaian dari 

siswa. 

3. Kirim/bagikan form kuesioner 

Setelah form tersebut dibuat, maka lakukan proses kirim/distribusi kepada 

siswa dengan langkah sebagai berikut: 

a. Klik menu KIRIM yang terletak pada sudut kanan layar, lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah ini 

1 

2 



 

 

Untuk dapat mendistribusikan form secara serentak maka Link form 

kuesioner tersebut disalin pada blog untuk memudahkan proses distribusi 

sehingga para siswa dapat mengunduh Link tersebut.  

Langkah memposting/mendistribusikan Link Google Form: 

1. Buka Blog gadik pusdikmin dengan cara login pada akun google, tampilan 

layar seperti di bawah ini: 

 

 

 



 

2. Lalu pilih entri baru, pilih Link lalu salin Link kirim dari form yang sudah 

dibuat sehingga muncul tampilan sebagai berikut 

 

3. Masukkan judul kuesioner pada kolom entri, setelah itu pilih publikasikan 

 

 

 

 

 



 

Setelah dipublikasikan maka pada akan tampil sebagai berikut: 

 

Dengan demikian, maka siswa sudah dapat mengakses Form kuesioner tersebut 

dengan cara: 

1. Buka Blog 

a. gadikpusdikmin.blogspot.com atau baggadik.wordpress.com 

tampilan sebagai berikut: 

jika masuk melalui baggadik.wordpress.com tampilan sebagai berikut; 

 

2. Pilih Kuesioner sesuai jenis pendidikannya, misal Kuesioner Penilaian Gadik 

Diklatpim TK IV Pemkab Bandung 2018 

3. Pilih Link yang ada di bawahnya (bertanda panah) 



 

Jika masuk menggunakan Blog: gadikpusdikmin.blogspot.com, maka 

tampilan seperti dii bawah ini: 

 

Jika Link tersebut diunduh, maka akan tampil form kuesioner sebagai berikut: 

 

Setelah form tersebut terisi, siswa dapat mengirimkan secara langsung dengan 

memilih tombol kirim yang terletak di akhir halaman kuesioner. 

 



 

4. Cara melihat hasil tanggapan/kuesioner yang telah di isi siswa 

a. Pilih kuesioner sesuai jenis pendidikan 

b. Pilih tanggapan, maka akan terlihat hasil isian penilaian yang telah 

dikirim oleh siswa. tampilan seperti berikut: 

 

5. Menampilkan report/laporan hasil penilaian gadik oleh siswa 

Klik/pilih radio button spreadsheet yang terletak di sebelah kanan tanggapan 

 

Maka akan muncul laporan hasil penilaian gadik yang telah di isi oleh siswa 

melalui form kuesioner, tampilan sebagai berikut: 



 

 

6. Mengelola hasil penilaian gadik oleh siswa 

Agar hasil penilaian gadik dapat disesuaikan dengan kebutuhan laporan, 

maka dapat dilakukan editing pada spreasheet tersebut. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

b. Lakukan Hide/sembunyikan kolom yang tidak diperlukan dalam 

laporan hasil dengan cara mengklik tanda panah kolom yang akan 

disembunyikan 

 

 

 



 

Maka akan tampak hasilnya sebagai berikut: 

 

catatan:  

Dalam melakukan editing pada google spreadheet dapat dilakukan 

sebagaimana melakukan pada spreadsheet office seperti biasanya 

yaitu: menambah kolom/baris, menghapus baris/kolom, 

menambah/menghapus sheet, menampilkan rumus formula dll. 

 

7. Menampilkan laporan hasil penilaian pada Blog  

Agar hasil penilaian siswa terhadap gadik transparan dan diketahui 

langsung oleh pimpinan dan para gadik dan pihak terkait yang 

berkepentingan, maka hasilnya dapat dipublikasikan pada Blog dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Klik tombol bagikan yang terletak pada sudut sebelah kanan 

 



 

b. Copy/salin Link spreadsheet pada Blog, lalu publikasikan 

 

 

8. Memindahkan hasil sunting Google Spreadsheet ke Spreadsheet 

Excel office 

Spreadsheet yang sudah di edit dapat dipindahkan menjadi file pada Excel 

Office dengan langkah sebagai berikut: 

a. Klik File, Pilih Download  

b. Pilih Ms. Excel 



 

 

Hasil download google Spreadsheet sebagai berikut: 

 

dengan demikian hasil penilaian gadik secara Online dengan menggunakan 

Google Form dapat dilaporkan secara efektif dan efesien. 

 

 

 

 

 

Disahkan di  : Bandung 
Tanggal  :                    Juni              2018 

KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI 
 
 
 
 
 

Drs. BOBYANTO I.O.R. ADOE 
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65100562 



 

 

 

 


