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CARA MENDAFTAR SISWA BARU REGULER 

 MAN 4 KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022 

 

1. Pendaftan mulai tanggal 7 s.d 24 Mei 2021 secara online, siswa dapat mendaftar dari rumah tanpa 
harus ke madrasah 

2. Buka link www.man4kediri.sch.id/ppdb  
3. klick DAFTAR  REGULER 

 
4. Isikan Formulir  Pendaftaran dengan lengkap 
5. Mebuat Akun Pribadi, mengisi biodata, data orang tua/wali dan input nilai Rapot : 

a. Buat akun pribadi, Masukan email dan password yang akan kalian gunakan untuk login (simpan 
baik-baik, jangan sampai lupa user/email dan password yang anda buat) 

 
b. Isikan Biodata Calan Peserta Didik Baru  

 
         Dst... 
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c. Input Data Orang tua dan wali 

 

 
6. Edit data jika ada yang kurang benar 
7. Kirim data jika sudah benar dengan klick tombol Yakin, kirim data pendaftaran  

 
 

8. Jika Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru telah berhasil maka pesanya adalah sebagai berikut  

 
 
 
 
 
 
 

9. Jika Gagal maka pesanya adalah sebagai berikut : 



- Tidak berhasil karena sudah melakukan pendaftaran lalu 
sehingga muncul pes
silahkan login) 

- Pesan tersebut menunjukan duplicat / doble / ganda karena data sudah 
pendaftaran pertama

- Data tersebut karena ada tanda petik pada salah isian da
gunakan spasi saja
 

10. Berikutnya Login menggunkan akun yang telah dibuat

 
11. Jika Ggal login tampilanya adalah sebagai berikut :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Jika berhasil login maka tampilanya seperti dibawah

atau 
Tidak berhasil karena sudah melakukan pendaftaran lalu 
sehingga muncul pesan seperti gambar tersebut... ( jangan melakukan pendataran
silahkan login)  
Pesan tersebut menunjukan duplicat / doble / ganda karena data sudah 
pendaftaran pertama 

Data tersebut karena ada tanda petik pada salah isian da
gunakan spasi saja 

menggunkan akun yang telah dibuat 

 

tampilanya adalah sebagai berikut : 

- Gagal login karena user/email dan password yang dimasukan salah
- Pastikan user/email dan passwor yang dimasukan adalah benar
- Jika tidak bisa login silahkan minta riset panitia dengan format

Permintaan Riset 
Nama : 
Email : 
Alasan : 

Jika berhasil login maka tampilanya seperti dibawah 

Duplicate entry `M. GAGAL
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Tidak berhasil karena sudah melakukan pendaftaran lalu melakukan pendaftaran kembali 

jangan melakukan pendataran lagi, 

Pesan tersebut menunjukan duplicat / doble / ganda karena data sudah terkirim pada 

Data tersebut karena ada tanda petik pada salah isian data, hapus saja tanda petik cukup 

Gagal login karena user/email dan password yang dimasukan salah
Pastikan user/email dan passwor yang dimasukan adalah benar
ika tidak bisa login silahkan minta riset panitia dengan format

M. GAGAL` for key `nama` 
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kembali 

 
ta, hapus saja tanda petik cukup 

Gagal login karena user/email dan password yang dimasukan salah 
Pastikan user/email dan passwor yang dimasukan adalah benar 
ika tidak bisa login silahkan minta riset panitia dengan format 
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silahkan upload dberkas persyaratan n dengan klick tombol Upload Berkas 

 
 

13. Yang diupload adalah : 
a. Akte dan kartu keluarga 

 
   
 Klick UPLOAD FILE untuk menguplaod berkas 
 

b. Upload Foto background merah, Surat keterangan (telah mengikuti Ujian Madrasah/Sekolah, 
Surat keterangan Lulus, SKHU sementara, pilih salah satu),  

 
 
Klick UPLOAD FILE untuk menguplaod berkas 
 

Pesan Jika berhasil upload pesanya adalah sebagai berikut : 
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14. Setelah berhasil upload semua berkas, tunggu konfirmasi pendaftaran dari panitia PPDB 

 
15. Jika persyaran telah lengkap maka semua akan tercentang hijau 
16. Dan Setelah dikonfirmasi oleh panitia PPDB  
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17. Selamat pendfataran anda telah behasil dan selesai dilakukan,  
18. Selanjutnya silahkan tunggu pengumuman hasil seleksi Administrasi Penerimaan Siswa Baru Jalur 

REGULER 
19. Selanjutnya Pelaksaan Tes masuk Tanggal 26 Mei 2021 
20. Daftar Ulang dapat dilakukan mulai Tanggal 27 s.d 29 Mei 2021, bagi yang diterima  


