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A. Langkah – Langkah Pengisian Pendaftaran PPDB Online 

1. Calon peserta didik baru dapat mendaftar secara on line melalui website 

https://www.man2probolinggo.sch.id, kemudian pilih menu portal dan pilih PPDB 

 
2. Calon peserta didik baru akan masuk pada halaman beranda, kemudian pilih button 

pendaftaran PPDB online 

 

3. Kemudian calon peserta didik baru membaca ketentuan sebelum melanjutkan, pilih setuju dan 

klik button lanjut untuk melanjutkan 

https://www.man2probolinggo.sch.id/


 

4. Calon peserta didik baru mengisi identitas / biodata, serta mengentrikan : 

 Nilai raport semester 1 s.d 5 (Mapel IPA, IPS, Bahasa Inggris dan PAI) dan jumlah rata - rata 

nilai rapor harus 75, jika nilai rapor kurang dari 75 (<75) maka tidak bisa melanjutkan 

pendaftaran 

*NB : Contoh menghitung nilai rata - rata: Nilai QURDIST+AKIDAH AKHLAK+FIQIH+SKI/4 = 

80+80+80+80/4=80. 

 Daftar Penghargaan 
 

5. Kemudian jika sudah mengisi semua isian form. Maka, pilih Ya, data sudah lengkap, kemudian 

klik button Daftar Sekarang, dan akan muncul cetak tanda bukti pendaftaran, pilih cetak PDF 



 
 

6. Calon peserta didik baru kembali ke menu Home dengna klik tulisan PPDB Online disebelah kiri 

atas. 

7. Calon peserta didik baru pilih button login calon siswa untuk masuk ke akun calon peserta didik 

baru. Untuk Login masukkan no pendaftaran dan NIK 

 

8. Proses pendaftaran sudah selesai, untuk pengumuman dan informasi PPDB MAN 2 Probolingg 

akan di umumkan di WEB dan akun calon peserta didik baru 

9. Selesai. 

 

B. Persyaratan 

 Mengisi formulir pendaftaran 

 Input nilai rapot semester 1-5 

 Upload scan dokumen KK, Akte, Ijazah/Surat Keterangan Lulus dan Foto 

 Upload scan dokumen piagam penghargaan/sertifikat prestasi akademik maupun non akademik 

(jika memiliki) 



C. Alur Pendaftaran 
 

 Calon siswa mengakses https://man2probolinggo.sch.id/ppdbman2pro/  

 Calon siswa mengisi formulir pendaftaran. Pastikan sudah menyiapkan scan KK, Akte, raport dan 

file foto 

 Calon siswa mencetak bukti pendaftaran 

 Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan hasil verifikasi di 

http://man2probolinggo.sch.id 

 Calon siswa mengikuti tes penempatan jurusan 

 Calon siswa melakukan daftar ulang 

https://man2probolinggo.sch.id/ppdbman2pro/
http://man2probolinggo.sch.id/

