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KELOMPOK MAHASIWA
F02 
FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH
	

NAMA SEKOLAH		: SMA N 2 YOGYAKARTA		
ALAMAT SEKOLAH		: BENER, TEGALREJO, YOGYAKARTA
NAMA MAHASISWA  	: AJENG WIJAYANTI
NO. MHSSWA        		: 10314244027
FAK/JUR                  		: MIPA/PEND.KIMIA

NO
Aspek yang diamati
Deskripsi hasil pengamatan
Ket.
1.
Kondisi fisik sekolah
Kondisi fisik SMA N 2 Yogyakarta sebagian besar sudah bagus dan banyak bangunan-bangunan baru dan sampai sekarang pun renovasi bangunan terus dilakukan.

2.
Potensi siswa
Potensi siswa SMA N 2 Yogyakarta terbilang bagus terutama dalam hal peleton inti yang sudah menangdi tingkat provinsi. Untuk bidang akademik, potensi siswa juga sangat baik.

3.
Potensi guru
Sebagian besar guru di SMA N 2 Yogyakarta sudah bergelar sarjana, ada juga beberapa guru yang sudah bergelar magister.

4.
Potensikaryawan
Karyawan yang ada mampu bekerjasama dengan baik, baik dengan guru, siswa maupun dengan mahasiswa yang dating melakukan observasi.

5.
Fasilitas KBM, media
Fasilittas KBM yang ada cukup memadai didukung dengan fasilitas black board, white board, laboratorium, perpustakaan, CD Pembelajaran Interaktif, Laptop, LCD di tiap kelas.

6.
Perpustakaan
Perpustakaan terdiri atas bagian untuk lesehan dan bagian yang menggunakan kursi. Untuk menjaga kedisiplinan siswa dalam meminjam buku, perpustakaan menetapkan sanksi bagi siswa yang terlambat mengembalikan buku dengan denda Rp.100,-/hari.

7.
Laboratorium
Terdiri dari 6 laboraturium, yaitu ruang multimedia, laboratorium Bahasa, laboratoriumFisika, laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, laboratorium TI.Namun yang lab. Bahasa untuk saat ini penggunaannya kurang optimal.

8.
BimbinganKonseling
Ruangan Bimbingan Konseling cukup bagus dan nyaman. Sudah ada pemisahan antara ruang konseling pribadi dengan ruang konseling kelompok. 

9.
Bimbinganbelajar
Ada, guru pembimbing mengumpulkan siswa yang nilai nya kurang, kemudian diadakan bimbingan kelompok terus remidi ke guru bidang studi.

10.
Ekstrakulikuler ( pramuka, PMI, basket, drum band, dll)
Terdiri dari ekstrakurikuler Bola Voli, Sepak Bola, Taekwondo, Basket, Pecinta Alam, Seni Tari, Paduan Suara, Jurnalistik, Teater, Debat Bahasa Inggris, Robotic, Maintenance, Aeromodeling, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Budidaya Anggrek, Mentoring, Peleton Inti, Pramuka, OSN, O2SN, Seni Batik dan Palang Merah Remaja (PMR). Pramuka merupakan ekstrakulikuler wajib bagi siswa kelas X. Dan ekstrakulikuler yang paling menonjol di SMA N 2 Yogyakarta yaitu peleton inti karena sudah menjuarai dalam berbagai lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat provinsi.

11.
Organisasi dan fasilitas OSIS
OSIS yang ada di SMA N 2 Yogyakarta sudah terstruktur dengan cukup baik. Fasilitas yang ada di ruangan OSIS juga sudah lengkap diantaranya ada komputer, bagan kepengurusan, meja, kursi, dll. 

12.
Organisasi dan fasilitas UKS
Organisasi UKS yang ada juga sudah terstruktur dengan baik. Fasilitasnya pun juga sudah lengkap ada 4 buah tempat tidur, alat pengukur tinggi badan, alat penimbang berat badan, kompres, thermometer, alat pengukur mata, lemari obat, obat dalam dan obat luar, dll.

13.
Administrasi (karyawan, sekolah, dinding)
Dengan tersediannya fasilitas computer pada setiap tenaga TU dan dapat mengoprasikan dengan lancer maka proses administrasi di SMA N 2 Yogyakarta dapat tertata rapi dan berjalan dengan lancar. Dalam ruang tata usaha (TU) juga terdapat mesin fotocopy.

14.
Karya Tulis Ilmiah Remaja
Karya tulis ilmiah remaja sangat didukung oleh pihak sekolah dan merupakan salah satu ekstrakulikuler.

15.
Karya Ilmiah Oleh Guru
Ada.

16.
Koperasi siswa
Ada

17.
Tempat Ibadah
Tempat ibadah terdiri dari 2 lantai, Selain digunakan untuk tempat ibadah juga digunakan untuk kegiatan kerohanian. 

18.
Kesehatan lingkungan
Lingkungan SMA N 2 Yogyakarta sudah cukup baik, karena untuk sekarang ini program untuk mewujudkan sekolah bersih dan sehat baru gencar-gencarnya digalakkan di SMA dan juga lingkungan yang hijau

19.
Lain-lain…..
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