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Registrasi Calon Siswa 

Untuk melakukan pendaftaran sebagai siswa SMA Pradita Dirgantara, silahkan                 

registrasi calon siswa terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah               

dibawah ini : 

● Masukkan alamat berikut http://my.sma.praditadirgantara.sch.id/daftar        

pada kolom browser anda, 

 

Akan muncul halaman seperti dibawah ini : 

 

● Klik button untuk membuka form registrasi calon siswa 

http://my.sma.praditadirgantara.sch.id/daftar


 

● Isi kolom yang telah disediakan, lalu klik button 

 

● Akan muncul notifikasi “Registrasi PPDB Berhasil, silahkan cek email 

untuk melakukan konfirmasi ulang” 

 

● Selanjutnya lakukan konfirmasi akun PPDB melalui email dengan 

klik button “Konfirmasi Akun” 



 

 

Login Calon Siswa 

● Setelah berhasil konfirmasi akun melalui email, calon siswa bisa login 
dengan menggunakan Email dan Password yang sebelumnya diisi di form 
registrasi  



 

● Isi kolom email dan password, lalu klik  
● Jika berhasil login, akan muncul tampilan dashboard calon siswa 

 
 



Mengisi Form Pendaftaran 
● Untuk mengisi form pendaftaran, klik menu pendaftaran yang berada di 

dashboard 

 
● Form pendaftaran terdiri dari 6 form yang harus diisi, seperti dibawah ini : 

1. Form Identitas Pribadi 



 

● Setelah mengisi form identitas pribadi klik button  

atau klik button untuk mengisi form lainnya. 
 

2. Form Informasi Fisik 



 

● Setelah mengisi form informasi fisik klik button  

atau klik button untuk mengisi form lainnya. 
3. Form Orang Tua 



 

● Setelah mengisi form orang tua, klik button  atau 

klik button untuk mengisi form lainnya. 
 

4. Form Riwayat Pendidikan 



 
● Klik “Form” yang diberi tanda panah merah untuk 

menampilkan form riwayat pendidikan. 



 
● Isi kolom yang sudah disediakan, lalu pilih respon Simpan 

dan klik button untuk menyimpan data riwayat 
pendidikan. 

● Untuk mengubah, menghapus, dan melihat data riwayat 

pendidikan yang telah ditambahkan, klik button pada 
kolom aksi 



 
● Setelah mengisi form riwayat pendidikan, klik button 

 atau klik button untuk mengisi form 
lainnya. 

 
5. Form Nilai Rapor 

 
● Klik “Form” yang diberi tanda panah merah untuk 

menampilkan form nilai rapor. 



 
● Isi kolom yang sudah disediakan, lalu pilih respon Simpan 

dan klik button untuk menyimpan data prestasi 
akademik. 

● Untuk mengubah, menghapus, dan melihat data nilai rapor 

yang telah ditambahkan, klik button pada kolom aksi 



 

● Setelah mengisi form nilai rapor, klik button  atau 

klik button untuk mengisi form lainnya. 
 

6. Prestasi Prestasi 

 
● Klik “Form” yang diberi tanda panah merah untuk 

menampilkan form prestasi. 



 
● Isi kolom yang sudah disediakan, lalu pilih respon Simpan 

dan klik button untuk menyimpan data prestasi 
akademik. 

● Untuk mengubah, menghapus, dan melihat data prestasi 

yang telah ditambahkan, klik button pada kolom aksi 

 

● Setelah mengisi form prestasi, klik button  atau 

klik button untuk mengisi form lainnya. 



 
7. Dokumen 

 
● Pilih lanud dengan klik button yang diberi tanda panah merah 
● Akan muncul tampilan pilih lanud,  

 

 
● Pilih salah satu lanud, dan klik tanda “X” untuk menutup form. 

 
8. Komentar 



 

 
● Setelah melengkapi semua form ke tab komentar 
● Pilih respon. Respon terdiri dari 2 aksi, Simpan dan Finalisasi. 
● Jika pilih respon Simpan maka form pendaftaran tersimpan 

sebagai Draft dan bisa masih bisa diubah/diedit. 
● Jika pilih respon Finalisasi, form pendaftaran akan dikirim ke 

bagian intra SMA Pradita Dirgantara untuk melakukan 
Verifikasi Dokumen. Data tidak bisa diubah jika sudah 
Finalisasi. 

● Isi komentar, lalu klik button  
 

● Jika Verifikasi Dokumen Pendaftaran telah disetujui oleh pihak SMA Pradita 
Dirgantara, calon siswa akan mendapatkan email “Verifikasi Diterima” 
seperti dibawah ini : 



 

Ujian Seleksi Daerah 
● Jika data pendaftaran telah disetujui oleh pihak internal SMA Pradita Dirgantara, 

calon siswa dapat mengikuti Ujian Saringan Masuk Seleksi Daerah 
● Untuk masuk ke halaman ujian klik Menu Seleksi Daerah 



 
● Pilih salah satu mata pelajaran ujian 

 
● Lalu lembar ujian akan ditampilkan. Untuk mengisi ujian isi jawaban di kolom yang 

telah disediakan, lalu klik salah satu radio button dengan pilihan Saya Yakin atau 
Saya Ragu 

 



● Jika sudah mengisi jawaban dari pertanyaan akan muncul tombol 

 untuk lanjut ke soal berikutnya 

 

● Jika soal telah dijawab pada akhir soal akan muncul button  

 
● Klik button tersebut lalu akan muncul pesan konfirmasi jawaban untuk 

dikumpulkan. Jika sudah yakin ingin dikumpulkan klik “Kumpulkan” 
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