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Sabtu, 25 Juni 2022 merupakan hari yang dinanti siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 2 Demak.
Yah... karena saat itu adalah kegiatan purnawiyata. Kita coba maknai bersama apa arti
purnawiyata terlebih dahulu. Dalam KBBI Daring (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/)
disebutkan bahwa purna berarti selesai dan wiyata berarti pengajaran atau pembelajaran. Dari
pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa purnawiyata merupakan suatu keadaan
atau hal-hal yang berkaitan dengan berakhirnya masa pembelajaran.

Pada kegiatan tersebut panitia yang diprakarsai oleh Pak Junaidi Abdillah selaku ketua panitia
bersama bapak ibu guru SMP 2 Demak berusaha memberikan suguhan yang menarik. Hal ini
karena kegiatan ini merupakan kenang-kenangan dari bapak ibu guru yang selama 3 tahun
memberikan pelayanan kepada siswa-siswi kelas IX. Tidak kalah menariknya lagi, kegiatan ini
juga bisa dinikmati seluruh warga sekolah dan alumni yang tidak bisa hadir di sekolah yaitu
dengan menonton video streaming youtube.

Alhamdulillah, kerja keras panitia berbuah manis, acara berjalan dengan baik. Pada acara
tersebut Bapak Gunawan Subiyantoro, M.Si selaku PLt Kepala SMP Negeri 2 Demak juga
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia. Selain itu beliau juga menyampaikan
bahwa semua siswa kelas IX lulus 100 %.

Dalam acara purnawiyata tersebut, banyak sekali hiburan yang ditampilkan oleh siswa-siswi
kelas VII dan VIII. Ada tarian dengan judul Tari Perjuangan, yang mana pesan moral tari ini
adalah jika seseorang menginginkan kesuksesan maka perjuangan harus dia ucayakan. Tarian
ini dibimbing oleh ibu Sindang Sriyati dan Ibu Wahidah Tyas. Selanjutnya ada vocal group yang
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menyanyikan lagu Terima kasih Guruku dan Mendung Tanpo Udan, sangat menarik
penampilan mereka. Untuk vocal group ini dibimbing oleh ibu Valentina Hermin dan dapak Agus
Muhammadiyah.

Kegiatan ini berlangsung sangat elegan, hal ini tak lepas dari peran bapak Sutopo, M.Pd yang
telah memberikan arahan dan masukan. Tak lupa untuk pemvawa acaranya yaitu Ibu Yenny
Christiana dan Ibu Uli Laili Rahma, mereka begitu kompak dalam membawakan acara.
Akhirnya kegiatan ini berakhir dan semuanya merasa bahagia. Kegiatan ini bisa ditonton di
kanal youtube humas espero dihttps://www.youtube.com/watch?v=0uZuPWV5I8k&t=85s foto
bisa dilihat di sini.
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