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ABSTRAK 

Sampai dengan tahun 2012, di Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur belum 

ada Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

melanjutkan sekolah ke SMA harus pergi ke luar kecamatan yang jarak tempuhnya sekitar 20 km. 

Hal ini mengundang keprihatinan para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk 

membangun sebuah SMA di kecamatan Lembur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

proses berdirinya SMA Negeri Alemba yang ada di kecamatan Lembur Kabupaten Alor Nusa 

Tenggara Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian Sejarah Pendidikan. Metode yang digunakan 

adalah metode sejarah melalui 4 tahapan, yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan sumber-sumber 

kepustakaan. Hasil penelitian adalah SMA Negeri Alemba didirikan pada tahun 2 Mei 2012 atas 

usul para tokoh masyarakat yang didukung oleh masyarakat kecamatan Lembur. Namun 

pembangunan gedung dengan perlengkapannya baru dimulai pada tahun 2016. Proses pendirian 

SMA Negeri Alemba tidak mudah karena butuh pengurbanan dan perjuangan warga masyarakat di 

Kecamatan lembur Kabupaten Alor serta upaya kerja keras Pemerintah Daerah. Dalam 

perkembangannya, SMA Negeri Alemba mengalami peningkatan dalam segi sarana dan 

prasarana, peningkatan peserta didik maupun staf sekolah.  

Kata Kunci: kurukulum, SMA Negri Alemba, kecamatan Lembur 

ABSTRACT 

Until the year of 2012, there had not been any high school in subdistrict of Lembur, district of Alor, 

East Nusa Tenggara. Students who graduated from junior high school would continue their studies 

to high schools that are 20km away. This raised such a concern from community figures as well as 

the local government, and so a high school was built in subdistrict of Lembur. The purpose of this 

research is to describe the building process of SMA Negeri Alemba, the high school located in 

subdistrict of Lembur, district of Alor, East Nusa Tenggara. This research is categorized into 

Education History. The method used is historical method through 4 stages: heuristic, source 

critique, interpretation, and historiography. The data were obtained from interviews, documentation, 

and literary resources. As for the result of the research, it was found that the development of SMA 

Negeri Alemba was started on May 2nd, 2012 from the initiative of community figures supported by 

the people of subdistrict of Lembur. However, the actual establishment process along with the 

equipment completion only started in 2016. It was a challenging process since it needed a lot of 

sacrifice and effort from the people in subdistrict of Lembur, district of Alor as well as the hard work 

of the local government. During the process, SMA Negeri Alemba experienced enhancements in 

terms of facilities and infrastructure, the increase of students as well as school staff.  

Keywords: curriculum, SMA Negeri Alemba, subdistrict of Lembur 
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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan suatu bangsa peranan pendidikan sangatlah penting. 

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, 

mengamanatkan bahwa pendidikan yang dimaksud merupakan tanggung jawab yang harus 

diusahakan oleh pemerintah sebagai suatu bentuk sistem pembelajaran nasional. Tujuannya 

adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sebagai warga 

negara yang baik wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan 

sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari kata didik, dan diberi awalan men, menjadi 

mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). 

Pendidikan sebagai kata benda, berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran (W. J. S. 

Poerwadarminta, 1985:702 dalam Mahmud, 2011: 105) 

Pada umumnya pendidikan secara formal dibagi menjadi beberapa jenjang, yaitu: 

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Selain tahapan tersebut, pendidikan secara 

formal juga bisa ditempuh dengan berbagai macam metode seperti home schooling, e-

learning, distance learning atau metode pendidikan lainnya yang sesuai dengan karakteristik 

atau kebutuhan peserta didik untuk belajar. Pemilihan metode tersebut bertujuan untuk 

mempermudah peserta didik dalam belajar atau memberikan kelonggaran bagi peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, maka suatu proses atau kegiatan mengajar 

tidak serta merta dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi bisa dilakukan di lingkungan 

sekitar. Artinya di dalam proses pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, 

sehingga peserta didik akan mudah memahami materi pelajaran. Hal tersebut dijelaskan 

oleh Hilgard dalam (Iskandar, 2009:102) bahwa pembelajaran adalah sebuah proses yang 

terdiri dari aktivitas yang mampu merubah perilaku.  

Menurut Rasyad (2003:41) menyimpulkan bahwa belajar yang dilakukan manusia 

berintikan tingkah laku atau reaksi bila menghadapi stimulus, kondisi, dan keadaan yang 

berbeda yang dalam prinsipnya mengandung banyak persamaan.  

Suatu kegiatan akan disebut sebagai proses belajar mengajar apabila kegiatan 

tersebut membawa perubahan pada setiap individu yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Pengetahuan yang diperoleh tidak sekedar informasi-informasi yang bersifat teoritis, namun 

diharapkan dapat mengubah pola pikir dan kehidupan seseorang. Menurut Arikunto 

(2001:132), “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan 

belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana 

bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah diterima siswa 

Hal di atas sesuai dengan yang dijelaskan oleh Iskandar (2009:103) bahwa suatu 

kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila membawa suatu perubahan pada peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. Maka dari itu proses belajar mengajar perlu disesuaikan 

dengan karakteristik usia belajar peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengerti dan 

memahami pelajaran dengan sangat baik. Gunarso (1996: 57) mengemukakan bahwa Hasil 

belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa 

angka maupun huruf serta tindakan.  
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Pendidikan yang baik dan bermutu adalah dasar yang konkrit dalam membangun 

kualitas peserta didik dalam menempuh pendidikan. Disamping kualitas dan mutu 

pendidikan yang diperlukan, hal yang tidak kalah penting adalah bentuk bangunan fisik 

(sekolah) yang harus disediakan. Peneliti mengalami dan memperhatikan bahwa 

sehubungan dengan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Alemba, ada banyak 

kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dihadapi antara lain pada lamanya proses 

pembangunan gedung sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana. Sebagai akibat dari 

pembangunan Gedung yang bertahap maka proses belajar mengajar di Kabupaten Alor 

mengalami kendala. Kendala yang dialami dalam proses pembangunan mengakibatkan 

proses belajar mengajar sering berpindah-pindah tempat. Dalam kurun waktu 5 tahun 

peserta didik sering berpindah-pindah tempat, mengakibatkan peserta didik sering kali malas 

dan tidak masuk sekolah dikarenakan jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh. 

Namun saat ini sarana dan prasarana sudah cukup memadai.  

Pada tahun 2016 masyarakat dan pemerintah bekerja sama membangun gedung 

sekolah SMA Negeri Alemba, sehingga proses belajar mengajar sudah normal. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang sejarah berdirinya SMA Negeri Alemba, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

METODE  

Heuristik  

Kegiatan untuk mencari data dan sumber-sumber sejarah dengan menggunakan 3 

cara, yaitu: 

1. Studi pustaka di perpustakaan UKSW dan jurnal yang peneliti dapatkan dari internet.  

2. Dokumen: berupa foto kepala sekolah pertama hingga ketiga, staf pendidik, gedung 

lama, gedung baru beserta fasilitas yang dimiliki SMA Negeri Alemba. Dokumen ini 

diperoleh dari SMA Negeri Alemba.  

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada mantan kepala sekolah, staaf guru serta siswa 

angkatan pertama di SMA Negeri Alemba. Teknik wawancara menggunakan komunikasi 

jarak jauh (Handphone). Langkah-langkah yang digunakan dalam wawancara tersebut 

adalah: 

a. Membuat daftar pertanyaan  

b. Menentukan informan yang mengalami atau mengetahui berkaitan dengan pembangunan 

SMA Negeri Alemba 

c. Membuat jadwal wawancara 

d. Menghubungi informan  

e. Tahap wawancara.  

Kritik eksternal 

Kritik eksternal ialah kritik mengenai otensitas (keaslian) suatu sumber, agar 

diperoleh sumber yang asli dan bukan tiruan (Daliman, 2012: 66-72). Dalam kritik eksternal, 
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dengan melihat, bulan dan tahun, dimana sumber itu dibuat dan lokasi pembuatan sumber. 

Penulis juga harus mengetahui usia informan untuk memastikan seberapa paham mereka 

tentang perkembangan SMA Negeri Alemba. Untuk sumber berupa foto, penulis melihat dari 

tahun kapan foto tersebut dibuat.  

Kritik internal  

Kritik internal adalah kritik mengenai kredibilitas atau reliabilitas sumber atau 

dokumen (Daliman, 2012: 66-72). Kritik internal dilakukan pada sumber wawancarai 

narasumber yang tinggal di Alemba tentang keterlibatan dalam sejarah berdirinya SMA 

Negeri Alemba. Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang satu hasil 

(wawancara) dengan sumber lain yaitu data sekolah sehingga dapat memperoleh fakta 

tenteng bagaimana proses berdirinya SMA Negeri Alemba di Kecamatan Lembur Kabupaten 

Alor Nusa Tenggara Timur. Karena dalam mengkritisi sumber lisan penulis tidak hanya 

bertanya dengan satu narasumber saja, namun harus bertanya ke narasumber lainnya.  

Interpretasi 

Interprestasi adalah menafsirkan, menganalisis atau menguraikan fakta-fakta data 

penelitian yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebagai kesimpulan (Suhartono, 

2010:56).  

Historiografi 

Historiografi, adalah tahap terakhir dari sebuah metode penelitian sejarah, yang 

menurut Nugroho Notosusanto, tahapan ini menjadi sebuah klimaks dari sebuah metode 

penelitian sejarah setelah melalu tahapan mengumpulkan dan menilai sumber, diuji 

(verifikasi) dan diinterpretasi. Menurut Nugroho Notosusanto, (1964: 29) seorang sejarawan 

dituntut untuk dapat mengarang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah (namun 

walaupun menggunakan bahasa-bahasa yang indah tetap menggunakan kaidah-kaidah 

keilmuan).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alemba adalah ibukota Kecamatan Lembur sebagai salah satu dari kecamatan di 

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota Alemba memiliki panorama alam 

yang indah, dataran yang berbukit serta pemandangan laut yang bersih. Alam yang 

berdekatan dengan laut memberikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempal 

maupun pendatang. Hasil material pasir dan kerikil, pertanian serta perkebunan menambah 

pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Secara administratif Kecamatan Lembur terdiri 

dari 6 desa (Desa Lembur Timur, Luba, Tuleng, Waimi, Talwai, dan Desa Tasi), 24 Rukun 

Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah 75, 79 km2, Kecamatan 

Lembur memiliki jumlah penduduk sebesar 4. 443 jiwa. Lembur. http://www. alorkab. go. 

id/new/index. php/kecamatan/lembur (Diakses 22 April 2021).  

Persiapan Pendirian SMA Negeri Alemba 

SMA Negeri Alemba terletak Alemba, di Jalan Sibone-Alemba Desa Lembur Timur 

Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur - yang merupakan pusat 

Kecamatan Alemba. Keberadaan SMA Negeri Alemba sudah diusulkan sejak tahun 1997 

namun baru terealisasi pada tahun 2012 yang dibentuk oleh beberapa tokoh masyarakat 

antara lain Bapak Fransiskus Panmaley, Bapak Petrus Famani dan Bapak Karel Karma. 

http://www.alorkab.go.id/new/index.php/kecamatan/lembur
http://www.alorkab.go.id/new/index.php/kecamatan/lembur
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Mereka ini yang memiliki peran penting dalam pembangunan SMA Negeri Alemba. SMA 

Negeri Alemba berdiri atas dasar tuntutan dari masyarakat setempat karena selama ini 

belum ada sekolah dijenjang SMA, selain dari pada itu atas dasar pertimbangan jarak yang 

sangat jauh.  

Beberapa persoalan yang menyebabkan pembangunan SMA Negeri Alemba 

terhambat salah satunya yaitu banyak sekolah di Kabupaten Alor dalam tahap 

pembangunan/renovasi, sehingga dana bantuan dari Dinas Pendidikan setempat belum 

dapat diberikan untuk pembangunan SMA Negeri Alemba. Maka dari itu agar sekolah dapat 

dilaksanakan, pihak sekolah menggunakan gedung sementara selama kurang lebih 5 tahun. 

Pada tahun 2017 gedung sekolah didirikan secara permanen melalui SK Bupati Alor 

tertanggal 2 Mei 2012. Untuk merealisasikan berdirinya SMA Negeri Alemba dibentuk panitia 

Pembangunan. Adapun nama-nama panitia dalam pendirian SMA Negeri Alemba adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Nama-nama Panitia Pendirian SMA Negeri Alemba 

No Nama Keterangan Jabatan 

1 Bapak Karel Karma Camat Kecamatan Lembur Penaggung Jawab 

2 Bapak Fransiskus Penmaley Kepala UPT Kecamatan Lembur 
tahun 2012 

Penaggung Jawab 

3 Bapak Daud Famani Pendiri sekolah Ketua 

4 Bapak Julius Penmaley Guru Sekertaris 

5 Bapak Markus Maukesa RT Anggota 

6 Bapak Oktofianus Moimai Kepala Desa Lembur Timur Anggota 

7 Bapak Hermanus Maukesa RW Anggota 

Sumber: Wawancara kepada bapak Daud Famani selaku pendiri sekolah dan bapak 

Fransiskus Penmaley selaku Kepala UPT (Unit Pelaksaan Teknik) di Kecamatan Lembur pada 

tahun 2012, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Maret 2021  

Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 di Rumah Kediaman Bapak 

Daud Famani. Hadir pada waktu itu panitia dan elemen masyarakat. Rapat kedua 

dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di Rumah Bapak Daud Famani yang dihadiri oleh 

panitia dan sejumlah tokoh masyarakat dengan hasil yaitu perencanaan pembangunan SMA 

Negeri Alemba. Diputuskan bahwa gedung sekolah akan dibangun di atas tanah milik warga 

masyarakat yang telah disepakati dan diserahkan secara sukarela kepada pemerintah. 

Tindak lanjut dari pertemuan adalah pembuatan sertifikat pendirian sekolah. Pada waktu itu 

jurusan yang akan dibuka adalah Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dan masing-masing terdiri dari satu kelas.  

Peresmian SMA Negeri Alemba 

Untuk meresmikan pembukaan SMA Negeri Alemba, Panitia menyiapkan papan 

nama sekolah serta mengundang Pemerintah dan tokoh masyarakat yang terkait untuk 

melakuan upacara peresmian. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2012. SMA 

Negeri Alemba dibuka secara resmi oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor 

dengan membuka kain yang membungkus papan nama sekolah. Surat Keputusan Menteri 

pendidikan tentang pembukaan SMA Negeri Alemba diserahkan oleh dinas pendidikan 

kepada pihak sekolah Pada saat peresmian tersebut diperkenalkan pula nama Kepala 

Sekolah dan Guru-guru yang akan mengajar pada SMA Negeri Alemba. Awal pembukaan 

SMA Negeri Alemba berjumlah 15 staf yang terdiri dari 5 guru PNS, 8 guru kontrak dan 2 

pegawai sekolah.  
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Proses Penerimaan Peserta Didik.  

Setelah resmi dibuka maka pihak sekolah memulai kegiatan penerimaan peserta 

didik. Adapun persyaratan penerimaan calon peserta didik, diantaranya mengumpulkan 

persyaratan berupa akta kelahiran, identitas orang tua dan surat tanda kelulusan dari SMP. 

Pendaftaran penerimaan perserta didik dilaksanakan pada 4 Juni, 2012 dengan kuota 

penerimaan sebanyak 40 orang terdiri dari putra 20 orang dan putri berjumlah 20 orang.  

Sarana Prasarana SMA Negeri Alemba Awal Pembukaan 

Semula pembelajaran pada pagi hari menggunakan Gedung Darurat yang dibuat 

oleh Komite Sekolah bersama Orang Tua Siswa. Kemudian menggunakan gedung pasar, 

rumah Bapak Daut Famani, dan gedung kantor Desa yang sudah tidak digunakan. Papan 

Tulis Putih atau Whiteboard yang berukuran 120 x 240 dari bahan, kursi dan meja 

dibawakan orang tua peserta didik untuk anaknya masing-masing. Kondisi ini berlangsung 

dari tahun 2012 sampai tahun 2016 

Kurikulum 

Adapun visi dan misi SMA Negeri Alemba tahun 2012-2017 disebutkan sebagai 

berikut: 

Visi: Unggul dalam berprestasi, berbudaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha 

Esa 

Misi: 

Unggulan Dalam Berprestasi Berbudaya Beriman Kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 

1. Mewujudkan Standarnisasi 

Nasional dalam bidang 
pendidikan sekolah 

2. Mewujudkan kenggulan dalam 
manajemen pendidikan 
bebasis sekolah 

1. Mewujudkan budaya 

kepedulian sosial 
2. Mewujudkan disiplin sekolah 

yang efektif  
3. Mewujudkan upaya 

menjunjung nilai moral dan 

etika 
4. Mewujudkan keharmonisan 

hubungan antar individu 

1. Mewujudkan bimbingan rohani 

bagi siswa 
2. Mewujudkan pelaksaaan 

keikkutsertaan siswa dalam 
berbagai kegiatan keagamaan.  

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka sekolah mewujudkannya dalam berbagai 

kegiatan sekolah yang nampak di dalam kurikulum sekolah yang mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang 

pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan 

yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dimaksudkan 

untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri 

atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. Lima dari ke delapan standar nasional pendidikan tersebut, 

yaitu Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pengelolaan, Standar 

Proses, dan Standar Penilaian merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum.  
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Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut di atas dan guna mencapai 

tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada 

khususnya, SMA Negeri Alemba menyusun dan mengembangkan Kurikulum SMA Negeri 

Alemba yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan 

pembelajaran bagi peserta didik.  

Kurikulum SMA Negeri Alemba ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis 

konteks yang meliputi identifikasi Standar Nasional Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Pengelolaan, Standar proses, dan Standar Penilaian), analisis kondisi 

satuan pendidikan (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana/prasarana, dan 

biaya), serta analisis kondisi lingkungan (Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Asosiasi 

profesi, Dunia Usaha dunia Industri, sumberdaya alam, sosial budaya, dan sebagainya). Dan 

karena itu selama proses penyusunan dan pengembangannya, sekolah melibatkan seluruh 

warga sekolah dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan di lingkungan sekitar 

sekolah.  

Perkembangan SMA Negeri Alemba  

 Seiring dengan berjalannya waktu ada peningkatan peserta didik maupun staf 

sekolah, sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang salah satunya 

adalah perluasan akses maka membawa pengaruh pada implementasi bagi SMA yakni 

peningkatan daya tampung dengan pembangunan ruang kelas baru. Program pembangunan 

ruang kelas baru ini bagi SMA Negeri Alemba merupakan peluang yang harus ditindaklanjuti 

karena SMA Negeri Alemba belum memiliki ruang kelas untuk kegiatan proses kegiatan 

belajar mengajar. Kebijakan baru tahun 2017 ini diterapkan melalui pembangunan ruang 

kelas baru yang memberi rasa nyaman kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan 

demikian proses pembelajaran di SMA Negeri Alemba akan meningkat karena selain memiliki 

gedung baru juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses 

pembelajaran. Salah satu sarana yang diadakan oleh sekolah adalah keberadaan lab 

komputer yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik.  

SMA Negeri Alemba terletak di desa Lembur Timur Kecamatan Lembur, Kabupaten 

Alor Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri Alemba merupakan sekolah yang didirikan pada 

tahun 2 Mei 2012. Sekolah berdiri atas usul para tokoh masyarakat, antara lain: Bapak 

Fransiskus Penmaley, bapak Daud Famani, bapak Karel Karma, dan pendukung masyarakat 

kecamatan Lembur.  

Proses pendirian SMA Negeri Alemba tidak mudah, butuh pengurbanan dari warga 

masyarakat di Kecamatan lembur Kabupaten Alor. Keberadaan SMA Negeri Alemba 

merupakan sebuah bentuk perjuangan dan upaya kerja keras Pemerintah Daerah dan 

masyarakat setempat, untuk saling membantu dalam memberikan kontribusi sebagai bentuk 

keseriuasan untuk mewujudkan pembangunan sekolah tingkat SMA di Kecamatan Lembur. 

Demikian juga awal dari keberadaan SMA Negeri Alemba tidak serta merta memiliki semua 

fasilitas, namun hal itu tidak mengurangi semangat peserta didik untuk mengikuti proses 

belajar mengajar hingga lulus sekolah. SMA Negeri Alemba awalnya memiliki dua jurusan 

yaitu IPA dan IPS, kemudian peserta didik yang mendaftarkan diri berjumlah 40 peserta 

didik dan ada 15 staf yang terdiri dari 5 guru PNS, 8 guru kontrak dan 2 pegawai sekolah. 

Dalam perkembangan SMA Negeri Alemba mengalami peningkatan dalam segi sarana dan 

prasarana, peninkatan peserta didik maupun staf sekolah. Dalam perkembangan SMA Negeri 
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Alemba mengalami peningkatan baik segi sarana dan prasarana, maupun peningkatan 

jumlah peserta didik.  

Kesimpulan 

SMA Negeri Alemba terletak di desa Lembur Timur Kecamatan Lembur, Kabupaten 

Alor Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri Alemba merupakan sekolah yang didirikan pada 

tahun 2 Mei 2012. Sekolah berdiri atas usul para tokoh masyarakat, antara lain: Bapak 

Fransiskus Penmaley, bapak Daud Famani, bapak Karel Karma, dan pendukung masyarakat 

kecamatan Lembur.  

Proses pendirian SMA Negeri Alemba tidak mudah, butuh pengurbanan dari warga 

masyarakat di Kecamatan lembur Kabupaten Alor. Keberadaan SMA Negeri Alemba 

merupakan sebuah bentuk perjuangan dan upaya kerja keras Pemerintah Daerah dan 

masyarakat setempat, untuk saling membantu dalam memberikan kontribusi sebagai bentuk 

keseriusan untuk mewujudkan pembangunan sekolah tingkat SMA di Kecamatan Lembur. 

Demikian juga awal dari keberadaan SMA Negeri Alemba tidak serta merta memiliki semua 

fasilitas, namun hal itu tidak mengurangi semangat peserta didik untuk mengikuti proses 

belajar mengajar hingga lulus sekolah. SMA Negeri Alemba awalnya memiliki dua jurusan 

yaitu IPA dan IPS, kemudian peserta didik yang mendaftarkan diri berjumlah 40 peserta 

didik dan ada 15 staf yang terdiri dari 5 guru PNS, 8 guru kontrak dan 2 pegawai sekolah. 

Dalam perkembangan SMA Negeri Alemba mengalami peningkatan dalam segi sarana dan 

prasarana, peningkatan peserta didik maupun staf sekolah. Dalam perkembangan SMA 

Negeri Alemba mengalami peningkatan baik segi sarana dan prasarana, maupun 

peningkatan jumlah peserta didik.  

Saran 

1. Pemerintah supaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan 

prasarana yang lebih baik dan berkualitas.  

2. Peserta didik upaya tetap semangat dan giat dalam mengikuti proses pembelajaran 

hingga lulus sekolah  
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