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No.  Aspek yang Diamati  Diskribsi Hasil Pengamatan  Keterangan  

1.  Kondisi fisik sekolah  Kondisi fisik baik didalam atau diluar, 

baik dan layak untuk digunakan.  

Baik  

2.  Potensi siswa  Siswa kurang antusias dalam mata 

pelajaran teori atau siswa lebih berminat 

pada mata pelajaran praktek  tertentu  

Baik  

3.  Potensi guru  Kualitas guru baik, akan tetapi 

kuantitasnya agak kurang  

Baik  

4.  Potensi karyawan  Potensi karyawan bagus.  Baik  

5.  Fasilitas KBM, media  Setiap ruang kelas yang digunakan  sudah 

mempunyai LCD dan proyektor agara 

memudahkan pembelajaran, ruangan 

untuk teori maupun praktek  cukup 

memadai.  

Baik  

6.  Perpustakaan  Ruang perpustakaan baik dan nyaman 

untuk belajar, buku yang ada dalam 

perpustakaan belum sesuai dengan 

kurikulum.  

Baik  

7.  Laboratorium  Terdapat 4 ruang laboratorium, yakni 

laboratorium IPA, laboratorium IPS, 

laboratorium TIK, kemudian ruang 

media untuk pembelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan. Akan tetapi ruang 

laboratoium IPS kurang maksimal  

Baik  

NPma.1  

Untuk 

mahasiswa  

  
  



  dikarenakan luas ruangan yang kecil. 

Laboratorium IPS ini awalnya di gunakan 

sebagai ruang kelas, dan kemudian di 

gunakan untuk laboratorium IPS.  

 

8.  Bimbingan konseling  Bimbingan konseling khusus bagi siswa 

yang  memiliki permasalahan disekolah 

maupun pribadi di tangani oleh guruguru 

yang kompeten di bidangnya.  

Baik  

9.  Bimbingan belajar  Bimbingan khusus dilaksanakan bagi 

siswa yang untuk program pengayaan   

Baik  

10  Ekstrakulikuler (pramuka, PMI, 

basket, dsb.)  

Kegiatan yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 2 Ngemplak adalah terdapat 

berbagai macam ekstrakulikuler seperti 

pramuka, basket, OSIS, futsal, volley, 

dsb.  

Baik  

11.  Organisasi dan fasilitas OSIS  Terdiri dari beberapa organisasi 

disekolah dengan fasilitas yang cukup 

memadahi untuk menjalahnkan  

organisasi tersebut  

Baik  

12.  Organisasi dan fasilitas UKS  Kondisi UKS sudah cukup lengkap.  Baik  

13.  Administrasi (karyawan, sekolah, 

dinding)  

Administrasi yang ada, sudah baik, 

keluar masuk tamu dapat diketahui.  

Baik  

14.  Karya tulis ilmiah remaja  Ada, dengan adanya ekstrakulikuler KIR.  Baik  

15.  Karya tulis ilmiah oleh guru  Guru-guru di SMP Negeri 2 Ngemplak 

aktif dalam mengikuti karya tulis ilmiah 

terbukti dengan adanya guru yang telah 

mengikuti dan menang dalam lomba 

tersebut, baik tingkat Provinsi dan  

Nasional  

Baik  



16.  Koperasi siswa  Koperasi siswa suadah ada,  namun 

belum di manfaatkan secara maksimal   

Baik  

17.  Tempat ibadah  Sudah ada mushola yang cukup luas, 

toilet antara pria dan wanita dipisah.  

Baik  

18.  Kesehatan lingkungan  Kesehatan lingkungan sudah baik. Cukup 

asri banyak pohon dan tanaman yang 

ditanam di depan kelas-kelas maupun 

tanaman yang ditanam di pot gantung.  

Baik  

19.  Lain-lain : taman  Taman: taman berada di tengah 

lingkungan sekolah terawat 

dengan baik.  

Baik  

*Catatan: sebagai bahan penyusunan program kerja PPL  

         Yogyakarta, 21 Sepetember  2016  

Guru Pembimbing             Mahasiswa PPL  
    

 

Eni Fatonah S. Pd            Alif Nur Rohmad. 

NIP. 19730513 199802 2002                 NIM. 12205241033 

 


