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1. Halaman Login
Halaman login adalah halaman untuk proses masuk ke website PPDB. Terdapat 3 pilihan untuk login ke website PPDB,

yang pertama pengguna dapat login dengan cara memasukkan Email atau Username dan Password. Kedua pengguna dapat
login menggunakan akun Facebook. Ketiga pengguna dapat login menggunakan akun Google.

1.1 Login Dengan Username dan Password

Gambar 1.1 Halaman Login

Gambar 1.1 menampilkan halaman login.
Pengguna dapat login menggunakan username atau email
dan password dengan cara  :

a. Masukkan username atau email dan password, lalu
klik tombol Login

b. Klik tombol Facebook apabila ingin login dengan
akun facebook

c. Klik tombol Google apabila ingin login dengan akun
google

1.2 Login Dengan Google

1.2.1 Login Dengan Google

Gambar 1.2.1 menampilkan halaman login.
Pengguna dapat login menggunakan akun google dengan
cara  :

a. Klik icon Google (Gambar 1.2.1)
b. Pilih dan klik email yang akan digunakan (Gambar

1.2.2)
c. Masukkan Nama dan Password Baru lalu klik tombol

Kirim (Gambar 1.2.3)
Setelah itu maka akan langsung masuk ke halaman website
PPDB



Gambar 1.2.2 Halaman Pilih Email

Gambar 1.2.3 Halaman Password Baru

Gambar 1.2.2 halaman pilih email
Pengguna dapat memilih email yang ingin digunakan untuk
login.

Jika sebelumnya sudah mendaftar menggunakan email yang
dipilih, maka dapat langsung masuk ke halaman website
PPDB

Jika sebelumnya belum pernah mendaftar, maka akan
muncul tampilan pembuatan password baru untuk
pembuatan akun.

Gambar 1.2.3 halaman password baru
Ketika pengguna belum pernah mendaftar sebelumnya,
maka akan muncul tampilan “pembuatan password baru”
yang akan digunakan untuk pendaftaran akun dan diisi
dengan :

a. Memasukkan nama pengguna
b. Memasukkan password (minmal 6 karakter)

Setelah memasukkan nama dan password baru, lalu login
dengan masukkan email dan password baru, kemudian akan
masuk kehalaman daftar siswa.



2. Daftar
2.1 Pendaftaran Peserta Didik Baru

Gambar 2.1.1 Halaman Pendaftaran Peserta Didik Baru

Menu Daftar adalah fitur untuk melakukan pendaftaran
peserta didik baru. Gambar 2.1.1 menampilkan halaman
pendaftaran peserta didik baru. Pengguna dapat
melakukan pendaftaran peserta didik baru dengan cara :

a. Klik menu Daftar
b. Masukkan data calon siswa dengan lengkap pada

form yang tersedia
c. Klik tombol Kirim

Gambar 2.1.2 Halaman Data Calon Siswa

Setelah pengguna klik tombol kirim maka akan
menampilkan halaman seperti pada Gambar 2.1.2.

a. Menampilkan data calon siswa yang sudah
diinputkan sebelumnya

b. Klik tombol Download Kartu Peserta untuk
mengunduh kartu peserta

c. Menampilkan informasi nomor pendaftaran dan
status pendaftaran

d. Menampilkan invoice pembayaran pendaftaran
peserta didik baru

e. Klik tombol Cetak Invoice untuk mengunduh
invoice

f. Klik tombol Tambah jika ingin melakukan
pendaftaran siswa baru kembali. Pengguna hanya
dapat melakukan pendaftaran siswa baru sebanyak
tiga kali.



Ketika proses pendaftaran telah selesai, tahap selanjutnya
yaitu melakukan pembayaran invoice menggunakan
rekening VA yang sudah tertera

2.2 Edit Data dan Melengkapi Biodata

Gambar 2.2.1 Halaman Kelengkapan Data Siswa

Setelah proses pembayaran invoice telah selesai maka
halaman pendaftaran akan berubah seperti pada Gambar
2.2.1. Pengguna dapat mengedit data calon siswa pada
form yang tersedia. Pengguna juga dapat upload foto
berkas-berkas pendaftaran dan melengkapi biodata siswa
baru pada form yang tersedia.

*Fitur upload foto dan melengkapi biodata ini bersifat
opsional. Artinya Fitur upload foto dan melengkapi
biodata tidak tersedia pada semua website PPDB untuk
setiap sekolah. Kedua fitur ini hanya disediakan sesuai
kebutuhan sekolah.



Gambar 2.2.2 Edit Data Calon Siswa

Pengguna dapat melakukan edit data calon siswa dengan
cara (Gambar 2.2.2) :

a. Edit data calon siswa pada form yang tersedia
b. Klik tombol Kirim untuk menyimpan

Gambar 2.2.3 Upload Foto

Pengguna dapat melakukan upload foto berkas dengan
cara (Gambar 2.2.3) :

a. Klik drop File Here To Upload pada kolom yang
tersedia sesuai dengan jenis foto berkas yang akan
di upload. Lalu pilih foto pada file manager Anda

b. Setelah berhasil diupload maka foto akan tampil
pada kolom tersebut



Gambar 2.2.4 Halaman Input Data Diri

Langkah-langkah untuk melengkapi biodata calon siswa
baru ditunjukkan pada Gambar 2.2.4.

Form biodata siswa ini diisi sesuai dengan form yang
tersedia.



3. Kotak Masuk

Gambar 3.1 Halaman Kotak Masuk

Gambar 3.2 Halaman Detail Pesan

Menu Kotak Masuk adalah fitur yang berisi data
notifikasi dari sistem seperti informasi aktivasi akun dan
aktivitas pembayaran invoice. Pengguna dapat melihat
data notifikasi dari sistem dengan cara :

a. Klik menu Kotak Masuk
b. Menampilkan data notifikasi dari sistem
c. Klik tombol Lihat Pesan maka akan menampilkan

detail pesan seperti pada Gambar 3.2



4. Informasi PPDB

Gambar 4.1 Halaman Informasi PPDB

Gambar 4.2 Halaman Detail Informasi PPDB

Menu informasi PPDB adalah fitur untuk melihat
informasi atau pengumuman dari sekolah terkait
pendaftaran peserta didik baru. Pengguna dapat melihat
informasi tersebut dengan cara :

a. Klik menu Informasi PPDB
b. Menampilkan informasi-informasi pendaftaran

peserta didik baru
c. Klik tombol Baca Selengkapnya untuk melihat

detail informasi. Halaman detail informasi dapat
dilihat pada Gambar 4.2.



5. Invoice

Gambar 5.1 Halaman Invoice

Gambar 5.1 menampilkan halaman invoice. Menu invoice
adalah fitur yang berisi data-data invoice baik invoice
dengan status Belum Lunas maupun Sudah Lunas.
Pengguna dapat melihat invoice dengan cara :

a. Klik menu Invoice
b. Menampilkan data invoice

Gambar 5.2 Halaman Invoice Lunas

Apabila telah melakukan pembayaran invoice maka status
akan berubah menjadi Sudah Lunas seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 5.2.



6. Akun Saya

Gambar 6.1 Halaman Informasi  Profil Saya

Gambar 6.1 menampilkan halaman Akun Saya. Menu akun saya
adalah fitur untuk melihat informasi profil akun dan mengedit
profil akun. Pengguna dapat melihat informasi profil akun
dengan cara :

a. Klik menu Akun Saya
b. Menampilkan halaman informasi profil akun

Gambar 6.2 Klik Edit Profil

Pengguna dapat mengedit profil dengan cara :

a. Klik tombol Edit Profil pada halaman informasi profil
akun (Gambar 6.2)

b. Edit profil sesuai kebutuhan pada form yang tersedia
c. Klik tombol Kirim untuk menyimpan
d. Klik tombol Batal untuk membatalkan edit profil



Gambar 6.3 Halaman Edit Profil


