
Cara Menjalankan Admin Penerimaan Siswa Baru DI SMA N 4 KOMODO 

1. Buka website admin Penerimaan siswa baru. Kemudian Admin Login untuk mengakses 

ke system. Berikut ini merupakan tampilan awal website penerimaan siswa baru di SMA 

N 4 KOMODO. 

 

2. Setelah Admin berhasil login, makan akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



3. Untuk mensetting tanggal mulai daftar, siliakan pilih menu Manajemen Web kemudian 

pilih setting. Berikut merupakan tampilannya. 

 

4. Untuk menampilkan peserta baru yang belum di Verifikasih pilih peserta kemudian pilih 

menu “Belum di Verifikasi” berikut ini merupakan tampilan calon siswa yang belum di 

verifikasi. 

 



5. Untuk menampilkan calon peserta baru yang suda di verifikasi pilih menu peserta 

kemudian pili menu “Sudah di Verifikasi” berikut tampilan calon peserta baru yang suda 

di verifikasi. 

 

 

6. Untuk menlanjutkan ke proses seleksi. Silakan pili menu proses seleksi, kemudian klik 

button “poses seleksi bagian bawah”. Berikut merupakan tampilan proses seleksi. 

 



7. Untuk melihat hasil seleksi peserta yang di terimah dan di tolak  klik menu “Hasil 

seleksi” kemudian klik peserta yang diterimah ataupun peserta yang ditolak. Berikut 

merupakan tambil hasil proses seleksi. 

 

 

 

8. Untuk melihat calon siswa yang suda melakukan daftar ulang klik menu “Daftar Ulang”. 

Berikut merupakn tampilannya. 

 

 



Cara menjalan Sistem penerimaan siswa baru 

1. Buka website penerimaan siswa baru SMA N 4 KOMODO. Beriku ini merupakan 

tampilan awalnya. 

 

2. Untuk peserta yang ingin melakukan pendaftaran. Pilih menu Pendaftaran. Dan mengisi 

data peserta untuk mendapatkan id peserta. Berikut ini merupakan tampilannya. 

 

 

 

 



3. Setelah peserta mendapatkan id, maka peserta pilih menu login. Berikut merupakan 

tampilannya. 

 

4. Setelah berhasil login, silakan pilih menu biodata di bagian kiri untuk melengkapi data – 

data peserta kemudian klik update di bagian bawa. Berikut ini merupakan tampilannya. 

 



 

5. Untuk melihat pengumuman hasil seleksi peserta. Siswa tidak pelu login kembali 

langsung saja mengakses website penerimaan siswa baru SMA N 4 KOMODO kemudian 

langsung pilih menu pengumuman. Berikut merupakan tampilannya. 

 

 


