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No
Aspek yang Diamati
Deskripsi Hasil Pengamatan
Keterangan
1
Kondisi fisik sekolah
	Bangunan sekolah meliputi lapangan sekolah, lapangan basket, lapangan sepak bola, ruang guru, ruang karyawan, ruang kelas, aula, ruang UKS, ruang Bimbingan dan Konseling, Ruang OSIS, perpustakaan, kantin, tempat ibadah, kamar mandi,  tempat parkir, taman sekolah, ruang bersama (showroom), koperasi, ruang pramuka, ruang kantin sekolah, ruang lab. Bahasa, ruang lab. Komputer, ruang lab. Multimedia

Ruang kelas dibedakan menjadi dua yaitu ruang kelas teori dan ruang kelas praktikum yang berupa laboratorium dan bengkel.
	Sekolah sedang dalam proses membangun dan merenovasi beberapa gedung.

Baik dan lengkap
2
Potensi siswa
	Jumlah siswa sebanyak 28 siswa.
	Sebagian besar alumninya bekerja

Banyak dan baik secara akademik maupun non akademik
3
Potensi guru
	Guru mengajar sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Baik, sudah memadai
4
Potensi karyawan
	Karyawan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

	Kepegawaian

Kesiswaan
Keuangan
Surat-menyurat
Perlengkapan
	Tool man
Up Grading karyawan dilakukan secara insidental

Baik
5
Fasilitas KBM, media
	Fasilitas KBM berupa OHP, LCD, Proyektor, terdapat  meja, kursi (setiap kelas 20 kursi) kursi (setiap kelas 20 kursi), papan tulis (whiteboard), spidol,  penghapus.
	Proses KBM rata-rata menggunakan modul, penugasan, ataupun materi pembelajaran kepada siswa.

Lengkap dan baik
6
Perpustakaan 
	Terdapat perpustakaan yaitu perpustakaan manual
	Ruang baca dengan koleksi buku lengkap sesuai dengan program studi yang ada di sekolah.
	Sistem K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) juga sudah diperhatikan.

Terdapat katalog, surat kabar, dan instalasi penerangan yang baik.
Ada, lengkap dan baik
7
Laboratorium
	Laboratorium ada untuk semua program studi 
	Fasilitas pada masing-masing laboratorium cukup lengkap, namun kurang penataan.

Ada, baik, dan lengkap
8
Bimbingan konseling
	Berfungsi dengan baik dalam memberi bimbingan dan informasi pada siswa. Ada jadwal piket dari ruang BK sehingga pelayanan berjalan dengan baik
	Administrasi tertib dan baik
	Ruang belum sesuai standar untuk bimbingan konseling.

Ada, kondisi baik
9
Bimbingan belajar
	Bimbingan belajar dikelola oleh guru dan tim dari BK 
	Terdapat tambahan pembelajaran guna pendalaman materi untuk kelas XII semester genap

Ada
10
Ekstrakurikuler (pramuka, PMI, basket, drumband)
	Terdapat kegiatan ekstrakurikuler, 
	Semuanya masih berjalan dan terdapat beberapa ekstrakulikuler  yang wajib diambil oleh siswa kelas X. Kegiatan difokuskan pada kelas X dan sedikit di kelas XI

Ada, berjalan dengan baik dan bervariasi
11
Organisasi dan fasilitas OSIS
	Ada dan diberikan ruang khusus untuk kegiatan OSIS
	OSIS dibimbing oleh pembina OSIS dan dibantu setiap perwakilan kelas. 

Untuk pengusulan atau pemberian ide bisa melalui perwakilan kelas (PK).
Ada, kondisi baik
12
Organisasi dan faslitas UKS
	Ada dan diberikan ruang kusus untuk kegiatan UKS dan PMR.

Ada,lengkap dan baik
13
Administrasi (karyawan, sekolah, dinding)
	Administrasi sekolah dikelola oleh Tata Usaha.
	Arsip-arsip dikelola dengan baik dan rapi dalam bentuk softfile, hardfile maupun dalam papan-papan informasi.

Tertib dan baik
14
Karya Tulis Ilmiah Remaja
-

-
15
Karya Ilmiah oleh Guru
Tidak terdapat karya ilmiah oleh guru, 
Perlu dioptimalkan
16
Koperasi siswa
	Koperasi siswa dikelola oleh siswa tetapi ada penjaga non siswa juga, dan pendanaannya dari sekolah.
	Terdapat rak dan lemari untuk barang-barang yang dijual.
	Di koperasi menjual alat tulis, snack, atribut sekolah dll,

belum optimal
17
Tempat Ibadah
	Tempat ibadah berupa masjid
	Di dalam masjid terdapat perpustakaan, tempat untuk majelis kerohanian, alat ibadah. 

Untuk perpustakaan kurang terawat
18
Kesehatan lingkungan
	Lingkungan sekolah cukup bersih, terdapat cukup karyawan yang bertugas dalam membersihkan lingkungan sekolah.
	Terdapat tempat sampah di setiap tempat, beberapa tempat sampah sudah diklasifikasikan ke dalam tempat sampah organik dan anorganik.
	Taman sekolah terawat dengan baik.

Baik, bersih, terawat
19
Lain-lain................
	Terdapat layanan internet berupa wifi
	Terdapat kantin yang cukup bersih dan rapi
	Area parkir luas. Cukup untuk menampung kendaraan siswa, guru, dan tamu
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