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No Aspek yang Dinilai Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 

1 Kondisi fisik sekolah Sekolah memiliki fasilitas sarana 

dan prasarana yang memadahi 

dengan kondisi yang baik, 

sehingga pelaksanaan proses 

belajar mengajar berjalan dengan 

lancar. 

Baik 

2 Potensi siswa Kuantitas siswa cukup banyak 

dengan jumlah 21 rombongan 

belajar dan pada masing-masing 

kelasnya terdapat 30 siswa 

dengan total 672 siswa. Kualitas 

siswa secara akademik sangat 

baik terlihat pada animo peserta 

didik yang mendaftar tiap 

tahunnya yang semakin 

bertambah. 

Baik 

3 Potensi Guru Kualitas dan kuantitas guru 

sangat baik dan telah memenuhi 

standar kompetensi sesuai 

dengan bidang masing-masing. 

Guru berjumlah 40, dengan guru 

berstatus GTY sejumlah 36 dan 

guru tidak tetap sejumlah 4. 

Baik 

4 Potensi Karyawan Kualitas dan kuantitas guru 

sangat baik dan telah memenuhi 
Baik 
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standar kompetensi sesuai 

dengan bidang masing-masing. 

Karyawan berjumlah 13 orang 

dengan karyawan berstatusn 

PNS 3 orang dan 10 orang 

berstatus PTT(Pegawai Tidak 

Tetap) 

5 Fasilitas KBM, media Fasilitas KBM cukup baik, 

tersedianya baerbagai fasilitas 

yang memadai untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

Fasilitas KBM yang tersedia 

didalam kelas antara lain, LCD 

dan Proyektor yang tersedia di 

dalam 21 kelas. Masing-masing 

kelas juga dilengkapi CCTV 

sehingga semua kegiatan dapat 

dipantau. 

Baik 

6 Laboratorium Fasilitas laboratorium berjumlah 

4 laboratorium, yaitu 2 

Laboratorium Ipa, 1 

Laboratorium Elektronika dan 1 

Laboratorium Komputer. Semua 

pemberdayagunaannya sudah 

baik. 

Baik 

7 Perpustakaan Ruang perpustakaan cukup baik 

di dalam administrasi maupun 

penataan ruangannya. Koleksi 

buku juga variatif. Persensi 

peminjaman menggunakan 

persensi manual. 

Baik 

8 Bimbingan dan 

Konseling 

Bimbingan dan konseling 

menjadi salah satu mata 

pelajaran dengan alokasi waktu 1 

jam setiap minggunya. Dengan 

diampu 1 Guru BK. 

Baik 



9 Ekstrakurikuler Sekolah memiliki berbagai 

Ekstrakurikuler yang menunjang 

bakat dan kreatifitas siswa, 

bidang Ekstrakurikuler, meliputi: 

a. Pramuka 

b. Bola Voli 

c. Sepak Bola 

d. Basket 

e. Pleton Inti (TONTI) 

f. Olimpiade IPA 

g. Olimpiade Matematika 

h. Iqra’ 

i. Seni Baca Al Qur’an 

j. Karawitan 

k. Membatik 

l. Seni Musik 

m. Band 

n. Seni Tari 

o. Karya Ilmiah Remaja 

(KIR) 

p. Drum Band 

q. Robotic 

r. Paduan Suara, dan 

s. Gitar 

Baik 

11 Organisasi dan 

Fasilitas OSIS 

Pengelolaan Osis cukup baik, 

semua program kerja osis sudah 

intensif. Sarana OSIS yaitu 

Ruang Osis yang sangat 

memadai. 

Baik 

12 Organisasi dan 

Fasilitas UKS 

Secara kepengurusan UKS sudah 

tertata dengan baik, ketersediaan 

obat dan sarana penunjang telah 

tersedia dengan baik, hanya saja 

perlu adanya ruang untuk siswa 

laki-laki dan perempuan 

sehingga dapat terpisah. 

Baik 



13 Administrasi sekolah Secara umum administrasi 

sekolah telah berjalan dengan 

baik, meliputi surat menyurat, 

susunan kepengurusan, 

administrasi pengajaran dll. 

Baik 

14 Karya Tulis Ilmiah 

Remaja 

Terdapat bimbingan dalam 

Ekstrakurikuler mengenai Karya 

Ilmiah Remaja yang telah 

berjalan dengan baik sehingga 

menunjang bakat dan kreatifitas 

siswa. 

Baik 

15 Karya Ilmiah Guru Sebagian guru telah melakukan 

penelitian karya lmiah sebagai 

perlengkapan administrasi 

maupun tugas studi guna 

pengembangan pengetahuan 

guru. 

Baik 

16 Koperasi Siswa Koperasi siswa terkelola dengan 

baik, regulasi barang tercatat dan 

terlaksana dengan baik. Koperasi 

siswa dijalankan dengan sistem 

Kantin Kejujuran, sehingga 

melatih para siswa untuk berlaku 

jujur di dalam bertindak. 

Baik 

17 Tempat ibadah Tempat ibadah berupa Mushola 

yang memadahi kegiatan 

peribadahan Agama Islam di 

lingkungan sekolah.. 

Baik 

18 Kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan sudah 

baik, karena setiap hari petugas 

kebersihan membersihkan 

lingkungan dengan didukung 

oleh regu piket di dalam menjaga 

kebersihan kelas masing-masing. 

Selain itu didalam masing-

masing ruangan terdapat tempat 

Baik 



sampah. 
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