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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat yang sangat penting 

dalam segala bentuk aktivitas manusia termasuk 

proses pendidikan. Bahasa menjadi sarana utama 

dalam proses belajar mengajar. Hakekat proses 

pembelajaran adalah proses komunikasi yang 

menggunakan bahasa sebagai media komunikasi antar 

masyarakat. Untuk menjamin persatuan antar 

masyarakat heterogen seperti Timor-Leste maka 

pemerintah Timor-Leste menetapkan bahasa Portugis 

sebagai bahasa resmi Timor-Leste. Penetapan bahasa 

Portugis sebagai bahasa resmi di Timor-Leste 

merupakan tindakan mengadopsi bahasa kolonial. 

Keputusan untuk mengadopsi bahasa kolonial menjadi 

bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam PBM di 

Timor-Leste ini adalah hal yang lumrah, sama seperti 

yang terjadi di negara-negara jajahan lainnya seperti di 

Zambia, Namibia, Norwegia, Ghana dan Kenya. Di 

Zambia, bahasa lokal dipakai pada kelas I hingga kelas 

IV tetapi setelah itu harus menggunakan bahasa 

Inggris hingga PT (Gordon, 2014: 3-4). Di Ghana terjadi 

perubahan kebijakan bahasa pengantar Proses Belajar 

Mengajar (PBM) beberapa kali antara bahasa Ghana 

dan bahasa Inggris. Terkadang bahasa Ghana sama 
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sekali tidak digunakan dalam PBM, namun bahasa 

Inggris sebagai satu-satunya bahasa pengantar PBM 

(Ewie, 2006: 76-77). Di Kenya juga terjadi perubahan 

penggunaan antar Kiswahili dan bahasa Inggris. 

Kadang Kiswahili digunakan namun kadang juga 

Kiswahili sampai dilarang penggunaannya dalam PBM 

(Omollo, 2014: 15-16).  

Penetapan Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi 

di Timor-Leste merupakan kebutuhan politik nasional 

dan berfungsi sebagai alat komunikasi masyarakat 

untuk membina persatuan bangsa. Berkaitan dengan 

bahasa sebagai alat Krauss et al (tth: 2) mengatakan 

bahwa bahasa adalah alat transportasi utama untuk 

transmisi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

Selanjutnya, Zamzani (2014: 6) menyatakan bahwa 

bahasa merupakan sarana integrasi bangsa, simbol 

kebanggaan nasional, identitas nasional, pemersatu 

bangsa, penghubung budaya satu dengan yang lain. 

Bahasa sebagai pemersatu berarti harus digunakan 

sebagai sarana komunikasi nasional dalam pergaulan 

setiap hari. Hal serupa harus terjadi dalam pengalaman 

guru dan siswa di SMP Hera dan SMP Sacrojes. 

Dilihat dari fungsi bahasa sebagai pemersatu 

maka ketika Timor-Leste (TL) berdiri menjadi sebuah 

Negara pada tahun 2002, politik bahasa menjadi issue 

pokok yang diperdebatkan di kalangan politik, 
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akademik dan masyarakat sebab bahasa Tétum yang 

adalah bahasa pribumi atau pemersatu masyarakat 

Timor-Leste belum memiliki tata bahasa dan 

perbendaharaan kata yang memadai. Oleh karena itu 

pemerintah Timor-Leste menetapkan bahasa Portugis 

sebagai bahasa resmi Timor Leste untuk menjamin 

persatuan masyarakat Timor-Leste. Bahasa Portugis 

sebagai bahasa resmi ini tercantum dalam Undang-

undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste 

(República Demorática de Timor Leste, RDTL) pasal 13 

ayat 1 tentang bahasa resmi Timor-Leste yang berbunyi 

bahwa bahasa resmi Timor-Leste adalah bahasa Tétum 

dan bahasa Portugis (as línguas officiais de Timor-Leste 

são o Tétum e o Português). Untuk melaksanakan 

amanah konstitusi RDTL tersebut maka pada tanggal 

21 Maret tahun 2007 pemerintah Timor-Leste 

mengeluarkan Resolusi No. 3/2007, tentang program 

pengajaran kembali bahasa Portugis di Timor-Leste 

dengan menggunakan kembali Bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang 

pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai 

dengan Perguruan Tinggi (PT).  

Untuk memperkuat Resolusi tersebut di atas 

maka pada tanggal 29 Oktober 2008 parlemen nasional 

mengeluarkan lagi  Undang-undang No. 14 tahun 2008 

pasal 8 tentang Bahasa Sistem Pendidikan dan 
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Pengajaran Timor-Leste. Pasal 8 Undang-undang No. 14 

tahun 2008 ini menyatakan bahwa bahasa pengajaran 

sistem pendidikan Timor-Leste adalah bahasa Tétum 

dan bahasa Portugis (As línguas de ensino do sistema 

educativo timorense são o Tétum e o Português).  

Berdasarkan pada Undang-undang (UU) No. 14 

tahun 2008 itu maka diterbitkan buku-buku mata 

pelajaran berbahasa Portugis bagi semua jenjang 

pendidikan di Timor-Leste. Dengan lahirnya Undang-

undang No. 14 tahun 2008 pasal 8 tersebut maka PBM 

yang semula menggunakan bahasa Indonesia secara 

resmi diganti dengan bahasa Portugis. Namun untuk 

menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa 

Portugis ini melalui fase demi fase sehingga dikenal 

adanya periode phasing-out bahasa Indonesia dan 

phasing-in bahasa Portugis. Program penggunaan 

bahasa Portugis ini ditargetkan pada tahun 2012 sudah 

harus terimplementasi pada semua pendidikan dasar, 

pendidikan menegah dan perguruan tinggi di Timor-

Leste. 

Untuk mengatasi masalah guru Timor-Leste 

dalam mewujudkan program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar PBM, maka pada tanggal 26 Januari 

2011 kementerian pendidikan mengeluarkan peraturan 

pelaksanaan (Decreto Lei No. 4/2011) tentang 

berdirinya institut nasional pemberdayaan guru dan 
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profesionalisme pendidikan (INFORDEPE, Instituto 

Nacional de Formação do Docentes e Professionais da 

Educação) untuk memberdayakan guru dalam bahasa 

Portugis. Dalam kaitan dengan tugas INFORDEPE, 

Freitas (2012: 1) mengatakan bahwa INFORDEPE telah 

mengorganisir bermacam-macam pelatihan bagi 

terwujudnya bahasa Portugis di Timor-Leste. 

Pemberdayaan oleh INFORDEPE ini bertujuan 

meningkatkan kemampuan guru untuk berbahasa 

Portugis, menguasai bidang studi serta teknik 

penyampaian materi agar mudah dimengerti oleh 

peserta didik. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui 

program kursus intensif (Curso Intensivo). Kursus ini 

biasa dilaksanakan setiap liburan caturwulan sejak 

dikeluarkannya Resolusi No. 3 tahun 2007 tentang 

pengajaran kembali bahasa Portugis di Timor-Leste.  

Walaupun Undang-undang sudah mengatur 

tentang penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM namun Earnest (2002: 3) menyatakan 

bahwa kebanyakan guru dan siswa di Timor-Leste tidak 

berbahasa Portugis di sekolah. Jadi, alih-alih menjadi 

bahasa pengantar, bahasa Portugis justru telah 

menjadi pembatas bagi guru maupun siswa dalam 

belajar ilmu pengetahuan karena hanya sedikit orang 

yang fasih berbahasa Portugis (Piedade, 2015: 5). Hal 

ini dapat dilihat dalam hidup sehari-hari kebanyakan 
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generasi muda dan generasi tua memandang bahasa 

Portugis sebagai bahasa yang sangat sulit struktur kata 

kerjanya. 

Di samping itu Maia (2014: 6) juga mencatat: 

“… masih banyak pendidik yang kurang berbahasa 
Portugis dengan benar sedangkan para siswa harus 
menerima pelajaran dari guru dalam bahasa Portugis 
sehinga para tenaga pendidik yang dikirim dari 
Portugal dan Brasil harus mengajar bahasa Portugis 
kepada para guru di Timor-Leste.”  

Karena guru harus belajar bahasa Portugis maka 

pertanyaan bisa muncul, apakah guru Timor-Leste 

harus mengajar peserta didik atau harus belajar 

bahasa Portugis? Kalau harus mengajar, bahasa apa 

yang dipakai? Kalau harus belajar bahasa Portugis, 

siapa yang mengajar? Maka solusinya adalah mengajar 

sambil belajar bahasa Portugis namun hasilnya belum 

maksimal. 

Ada lima literatur yang peneliti telaah antara lain: 

Language Policy Implementation: A Look at Teachers’ 

Perceptions” di China; Language of Education Planning 

in Zambia; The Language of Education Policy 

Implementation, practice and learning outcomes in 

Zambia, Namibia and Norway; The Language Policy of 

Education in Ghana: A Critical Look at the English-Only 

Language Policy of Education dan Effects of Language 

Policy in the School on the Learning of Kiswahili in 

Kapseret Division, Uasin Gishu County, Kenya. Namun 

tak satu pun yang menulis tentang evaluasi 
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implementasi bahasa kolonial sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengadakan evaluasi terhadap implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

di SMP Negeri Hera dan SMP Sagrado Coração de Jesus 

(Sacrojes) di Díli, Timor-Leste.  

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model evaluasi CIPP. Evaluasi implementasi 

program bahasa Portugis ini dipandang sangat penting 

karena dapat berdampak pada kualitas pendidikan 

generasi penerus bangsa Timor-Leste dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi baik 

secara pribadi ataupun melalui para pendidik. Hasil 

penelitian ini digunakan sebagai dasar bagi peneliti 

untuk memberikan rekomendasi kepada pengawas 

sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

untuk memperbaiki program implementasi bahasa 

Portugis pada periode berikutnya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di 

atas maka peneliti merumuskan masalah penelitiannya 

sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah Context program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes?  
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b. Bagaimanakah Input program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes? 

c. Bagaimanakah Process implementasi program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM di SMP Hera dan SMP Sacrojes? 

d. Bagaimanakah Product program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas 

maka tujuan penelitian ini untuk memberikan 

rekomendasi bagi perbaikan program. Perbaikan 

program ini dapat dicapai dengan mengevaluasi 

keempat komponen berikut yaitu: 

a. Menganalisis context program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes. 

b. Menganalisis input program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes. 

c. Menganalisis process program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes. 
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d. Menganalisis product program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Secara umum, penelitian ini sangat bermanfaat 

dalam memberikan rekomendasi untuk memperbaiki 

program yang dapat diterapkan melalui dua aspek yaitu 

aspek teoritis dan aspek praktis. 

1.4.1.Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian dalam bidang manajemen 

pendidikan khususnya context, input, process dan 

product yang sangat berperanan dalam implementasi 

program suatu bahasa sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dipakai sebagai dasar bagi 

pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dan guru bidang studi untuk memberikan 

saran dan rekomendasi kepada semua lembaga 

pendidikan untuk memperbaiki; input, process, dan 

product dalam implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera dan 

SMP Sacrojes. 

 


