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         Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT 
 
Assalamu'alaikum wr.wb. 
Alhamdulillah.. Wassolatuassalam…. 
 
Yang terhormat, 
1. Bapak ketua Yayasan SMA Islam Al-Maarif Singosari beserta jajarannya. 
2. Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ma’arif Singosari. 
3. Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Islam Al-Ma`arif Singosari. 
3.   Bapak Ketua Komite SMA Islam Al-Ma’arif Singosari. 
4.   Bapak/Ibu para tamu undangan dan para wali murid 
5.   Dan khusus kepada anak-anaku siswa-siswi SMA Islam Al-Ma`arif yang 

berbahagia. 
 

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya kepada kita 
semua. Terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini, 
kita bisa bersilaturahmi dalam rangka perpisahan kelas 12 SMA Islam Al-
Ma’arif Singosari dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga 
selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiyulloh Muhammad SAW, beserta 
keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. 
 
Hadirin yang berbahagia. 

Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih, karena telah diberi 
kesempatan dan kepercayaan untuk memberikan sambutan mewakili orang 
tua wali murid. Kami para wali murid khususnya kelas 12 mengucapkan 
terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing anak-anak 
kami dengan sangat baik. Atas jasa bapak dan ibu guru anak-anak kami telah 
mampu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas dengan sukses 
dan lancar.  

Berkat bimbingan para bapak dan ibu guru anak-anak kami telah 
mengerti banyak ilmu, dan mampu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. 
Kami tentu tidak bisa membalasnya, kami hanya bisa mendoakan, semoga 
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amal ibadah bapak dan ibu guru mendapatkan balasan dari Alloh SWT. Amin 
Ya Robbal Alamin.  
 
Bapak/ Ibu guru dan kepala sekolah yang saya hormati.  

Kami senang dan bangga, anak kami dapat menuntaskan pendidikan di 
sekolah SMA Islam Al-Ma`arif Singosari ini. Sekolah yang tidak hanya 
mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi sekolah yang mengajarkan 
pengetahuan agama dan akhlakul karimah. Sebagai orang tua, kami lega, 
anak kami telah mendapatkan ilmu pengetahuan umum dan agama, secara 
seimbang. Kenapa kami memilih sekolah ini, salah satu pertimbangannya 
adalah pendidikan akhlak yang baik. Dan itu telah terbukti dengan prilaku 
anak-anak kami di rumah dan di masyarakat. 

Barangkali, sebagian dari para orang tua di sini, mampu 
menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang mahal. Tetapi pilihan kami 
tetap di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari. Karena tidak ingin anak-anak kami 
hanya menjadi orang yang pandai dalam hal ilmu pengetahuan umum, tetapi 
minim dengan pengetahuan agama dan kering dengan nilai-nilai akhlakul 
karimah. Apalah artinya punya anak pandai tetapi tidak punya sopan santun, 
apalah artinya kepandaian kalau jauh dari agama. Apalah artinya punya anak 
yang pintar dan menguasai berbagai ilmu pengetahun umum, jika dia tidak 
mau mendoakan kedua orang tua dan guru-gurunya. 

Sebagai orang tua, kami lebih bangga anak-anak menjadi sosok yang 
taat kepada agama dan orang tua, daripada menjadi orang yang pandai 
tetapi akhlaknya rusak, dan jauh dari agama Islam. Karena, kerusakan sebuah 
bangsa seringkali diawali dari kerusakan ahklak para pemimpin dan 
rakyatnya. 
 
Kepada anak-anakku yang saya cintai.  

Saya mewakili para orang tua kalian, berpesan kepada seluruh siwa 
dan siswi kelas 12  yang baru saja di wisuda. Agar kelulusan ini tidak 
menjadikan terputusnya hubungan kalian dengan para guru. Meski mungkin 
nanti akan jarang bertemu, tetapi jangan lupa untuk selalu mendoakan para 
guru, agar ilmu yang pernah didapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di 
akhirat.  Sebab, tanpa bimbingan para guru, tentu bukanlah apa-apa. Dan 
jika kalian punya salah kepada guru, maka segeralah minta maaf dan minta 
ridhonya supaya tidak ada ganjalan dalam menempuh masa depan. Karena 
merekalah yang membuka pintu ilmu sebagai bekal hidup kalian. 

Kami sebagai orang tua kalian, juga berpesan agar ilmu yang 
didapatkan di sekolah ini, bisa diamalkan dengan baik. Semoga kelulusan ini 
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menjadikan kalian lebih dewasa dan lebih mandiri serta tidak sombong. 
Tetaplah menjaga silaturrahmi dengan guru dan teman-teman kalian semua.  
 
Kepada bapak dan ibu guru yang saya hormati 

Kami para wali murid, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada 
bapak  dan ibu guru, beserta staf di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari. Sebab 
tentu saja, kami mempunyai kesalahan dan kekurangan. Kami  juga mohon 
maaf, apabila anak-anak kami selama disekolah ini, banyak melakukan 
kesalahan, dalam hal tingkah laku, yang kadang-kadang, membuat kesal para 
Bapak dan Ibu guru. Dan juga kepada masyarakat dilingkungan sekolah ini, 
saya selaku wakil orang tua wali murid, hanya dapat menyampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-besarnya. 
 
Bapak/Ibu Guru beserta staf yang kami hormati, 

Terima kasih, karena telah banyak membantu dalam proses belajar-
mengajar  anak-anak kami. Kami tetap meminta doa restu dari Bapak/Ibu 
Guru, mudah-mudahan anak-anak kami, lulusan SMA Islam Al-Ma’arif 
Singosari ini, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 
diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Kami juga berdoa, 
semoga ke depan, sekolah SMA Islam Al-Ma`arif Singosari ini, dapat terus 
meningkatkan prestasinya, baik dibidang akademik maupun bidang non 
akademik. 
 
Bapak ibu guru dan para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. 

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila 
dalam sambutan ini, terdapat kesalahan dan kekurangan, yang tidak 
berkenan dihati para bapak/ibu guru serta para hadirin semuanya.  

 
Akhirul kalam, Wabillahittaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum wr.wb. 
 


