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PIDATO 

PENERIMAAN RAPOR KENAIKAN KELAS 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

JUM’AT, 21 JUNI 2013 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nastainu alaa ummuriddunya  

waddiin, wassalatu wassalamu alaa asrofil  ambiyai  walmursaliin wa alaa alihi 

wasahbihi   ajmaiin. Lahaula  walaa  quwwata  illa billahil aliyyil adziim. Ama 

ba’du… 

Yth. Bapak/Ibu Orangtua/Wali siswa kelas I-V SD 3 Karangmalang; 

Yth. Bapak/Ibu Guru SD 3 Karangmalang; 

Serta hadirin yang berbahagia. 

Di pagi yang cerah dan berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan 

puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan YME, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, 

hidayah dan inayah-Nya, kita semua masih dianugerahi kenikmatan iman dan islam, 

kesehatan, dan kesempatan sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dan 

bersilaturahim dalam keadaan sehat wal afiat. 

Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah 

Muhammad SAW, semoga di hari akhir nanti, kita mendapat safaatnya. Amin. 

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia…. 

Sebelum kami menyampaikan sambutan dan informasi pendidikan pada 

pagi hari ini, ijinkanlah kami memperkenalkan diri: 

1. Nama   : Sutiyono, S.Pd.SD 

2. NIP   : 19640513 198608 1 001 

3. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV A 

4. Jabatan   : Kepala SD 3 Karangmalang 

5. Alamat   : Purwosari RT 02/05 Kudus 

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia…. 

Hari ini, berakhirlah tahun pelajaran 2012/2013. Ini berarti belajar putra-putri 

Bapak/Ibu pada tahun ini telah berakhir dan nanti Bapak/Ibu akan menerima Buku 



Rapor atau Laporan Hasil Belajar Siswa. Dalam buku tersebut tertulis KKM, Nilai 

hasil prestasi belajar, Absensi, dan keterangan tentang naik/tidaknya ke kelas 

berikutnya. Tolong Bapak/Ibu nanti dilihat nilai putra-putrinya dan bandingkan 

dengan KKM. Apabila nilai prestasi sama dengan KKM atau bahkan di bawah 

KKM, berarti putra-putri Bapak/Ibu tergolong cukup/kurang, sehingga sangat perlu 

mendapat perhatian lebih. Semakin tinggi kelas, semakin banyak dan berat beban 

pelajaran yang harus ditanggung dan bimbingan Bapak/Ibu harus semakin lebih baik. 

Bapak/Ibu sekalian yang kami mulyakan… 

Perlu kami sampaikan peringkat prestasi di masing-masing kelas sebagai 

berikut: 

1. Kelas I : 

2. Kelas II : 

3. Kelas III : 

4. Kelas IV : 

5. Kelas V : 

6. Kelas VI : 

Kami sampaikan pula prestasi sekolah pada tahun pelajaran 2012/2013 

sebagai berikut : 

1. Juara III Pencak Silat Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam O2SN Tahun 2013; 

2. Juara IV Pencak Silat Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam POPDA Tahun 

2013; 

3. Juara II Karate Tingkat Kabupaten Kudus dalam POPDA Tahun 2013; 

4. Juara I Seni Tari Tingkat Kecamatan Gebog Tahun 2013; 

5. Juara II Murid Berprestasi Tingkat Kecamatan Gebog Tahun 2013; 

6. Juara II Lomba Baca Puisi Tingkat Kecamatan Gebog Tahun 2013; 

Kami ucapkan selamat kepada para juara, semoga di tahun mendatang SD 3 

Karangmalang semakin meningkat prestasinya. 

Sebagai pendukung kegiatan belajar siswa, maka diperlukan juga buku-buku 

pelajaran maupun buku soal latihan ulangan. Untuk buku pelajaran dan buku ulangan 

harian, Bapak/Ibu tidak perlu membeli karena buku tersebut kami biayai dengan 

dana BOS. Sedangkan untuk Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak boleh dibiayai dengan 



dana BOS, sehingga pada semester mendatang mohon Bapak/Ibu membayar 

pembelian buku tersebut. Selain itu tolong pembayaran uang pembelajaran computer 

dan karyawisata dapat tepat waktu. 

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati…. 

SD 3 Karangmalang sebagai lembaga pendidikan, telah kami susun suatu 

perencanaan yang tercantum dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, yaitu membentuk 

manusia beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, mandiri, demokratis, dan 

bertanggungjawab. Secara singkatnya membentuk manusia yang beriman dan 

berilmu. Untuk tercapainya tujuan tersebut, kami mohon dukungan, bantuan, dan 

kerjasama dari Bapak/Ibu semua. Bapak dan Ibu guru bertanggungjawab tentang 

pendidikan di sekolah, sedangkan Bapak/ibu orangtua/wali siswa bertanggungjawab 

atas bimbingan belajar di rumah. Semoga kerjasama yang terjalin baik selama ini 

dapat lebih kita tingkatkan, sehingga putra-putri Bapak/Ibu menjadi anak yang 

pintar, berbakti pada orangtua, solih-solikhah. Amin. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kita cita-cita dan 

kita harapkan dapat menjadi kenyataan. Terima kasih atas perhatian dan 

kerjasamanya serta mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Wal 

afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

 

 

Kudus, 21 Juni 2013 

Kepala SD 3 Karangmalang, 

 

 

 

Sutiyono, S.Pd.SD 

NIP 19640513 1986908 1 001 


