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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti 

seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka 

pada bagian ini akan disajikan kajian pustaka tentang 

evaluasi dan evaluasi program, tujuan evaluasi 

program, model evaluasi CIPP, program bahasa 

Portugis, penelitian relevan dan kerangka pikir 

penelitian. 

2.1. Evaluasi dan Evaluasi Program 

2.1.1. Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam meninjau kembali kegiatan yang telah 

atau sedang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

untuk menilai ketercapain tujuan program yang telah 

sedang dikerjakan. Berdasarkan pada kegiatan evaluasi 

tersebut seseorang dapat mengetahui kekurangan yang 

ada, menetapkan perencanaan selanjutnya apakah 

kegiatan tersebut dilanjutkan, dikembangkan, 

dilanjutkan dengan prrbaikan atau dihentikan karena 

tidak cocok. Vendung dalam Wirawan (2011: 7) 

menyatakan bahwa evaluasi adalah usaha retrospektif 

yang saksama terhadap nilai, administrasi, keluaran, 

dan hasil intervensi pemerintah, yang perlu dikerjakan 

di masa yang akan datang dalam situasi praktis. Hal ini 

berarti bahwa dalam melaksanakan suatu program 
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perlu selalu ada intervensi pemerintah bagi perbaikan 

program pada masa setelah evaluasi.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Cross dalam 

Sukardi (2015: 1) menyatakan “Evaluation is a process 

which determines the extent to which objectives have 

been achieved” yang berarti bahwa evaluasi merupakan 

proses yang menentukan sejauh mana tujuan telah 

tercapai.  

Wulan (tt: 6) menulis; 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi 
adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. 
Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai 
proses merencanakan, memperoleh, dan 
menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk 
membuat alternatif-alternatif keputusan.”  

Dalam kaitan dengan evaluasi, Widoyoko (2016: 

3) menulis: 

“Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan 
informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang 
dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk 
membantu membuat keputusan, membantu 
pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman 
terhadap fenomena.” 

Kalau kita tinjau secara lebih mendalam 

Vendung memandang evaluasi sebagai suatu tindakan 

retrospektif untuk menilai diri kegiatan dan program. 

Evaluasi merupakan penilaian retrospektif, artinya 

evaluasi dapat dijadikan sebagai suatu cermin bagi 

pelaksana program pada masa yang akan datang 

dengan menemukan celah dan mengoreksi celah 

bersangkuat untuk membuat suatu perbaikan. Cross 
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memandang evaluasi sebagai tindakan untuk mengecek 

sejauh mana tujuan program telah dicapai. Wulan 

mengatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai 

terhadap kualitas sesuatu dan dijadikan sebagai dasar 

bagi pembuatan keputusan untuk memperbaiki, 

melanjutkan atau menghentikan suatu program. 

Sukardi menyatakan bahwa evaluasi hanya sebatas 

mengetahui sejauh mana tujuan implementasi program 

tercapai dan yang belum tercapai. Widoyoko 

mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses 

menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari 

tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak 

untuk membantu para pembuat program dalam 

membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban 

dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 

Dari semua pendapat itu dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap 

kualitas maupun kuantitas sesuatu untuk mengetahui 

informasi tentang apakah tujuan organisasi melalui 

pelaksanaan program sudah tercapai atau tidak yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan 

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang 

suatu program dan kegiatan apakah suatu program 

atau kegiatan yang pernah dilaksanakan perlu 

diteruskan, diperibaiki atau dihentikan. Evaluasi 
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hendaknya tidak hanya mengetahui masalah kemudian 

diabaikan akan tetapi harus dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan untuk melangkah lebih jauh dengan 

memperhatikan biaya, waktu, sumber daya manusia, 

sumber daya alam, metode dan teknik yang 

mendukung program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan secara efisien dan efektif. 

2.1.2. Pengertian Program 

Program adalah beranekaragam rencana dan 

tugas yang sangat diperlukan dalam suatu lembaga 

yang merupakan cita-cita dari lembaga tersebut untuk 

dicapainya melalui berbagai kegiatan. Menurut Taylor 

et al (1996: 66) program is defined as any set of 

organized activities supported by a set of resources to 

achieve a specific and intended result yang berarti 

program didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas 

terorganisir yang didukung oleh seperangkat sumber 

daya untuk mencapai hasil yang spesifik dan yang 

diharapkan. Dalam penerapan program ada beberapa 

aspek yang penting unutk diperhatikan supaya 

mencapai tujuan program tersebut. Aspek-aspek itu 

adalah: pertama, tujuan yang hendak dicapai melalui 

kegiatan tertentu; kedua, kegiatan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai program; ketiga, aturan 

yang harus ditaati yang merupakan prosedur yang 

harus ditempuh dalam mencapai program; keempat, 
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menetapkan anggaran yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan program; dan kelima, strategi 

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

dicita-citakan dalam program, (akses, 27 Mei 2017). 

Kelima aspek ini dapat menjamin tercapainya tujuan 

program tertentu. 

Arikunto (2014: 3) menulis bahwa ada dua 

pengertian program yaitu: pertama secara khusus, 

program merupakan rencana seseorang berupa sebuah 

kegiatan yang hendak dilaksanakan secara perorangan 

pada masa yang akan datang; dan kedua secara umum, 

yang langsung dihubungkan dengan kata evaluasi 

sehingga menjadi evaluasi program maka program 

berarti serangkaian kegiatan untuk mengimplementasi 

kebijakan yang harus terjadi dalam organisasi sehingga 

perlu melibatkan banyak orang, membutuhkan waktu 

yang lama dan berkesinambungan. Lebih lanjut 

Arikunto (2014: 4) menulis bahwa karena program itu 

merupakan suatu unit kegiatan maka program dapat 

juga berarti sebuah sistem yaitu rangkaian kegiatan 

yang berlangsung secara bersamaan dan terus-

menerus dalam jangka waktu tertentu dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Dari pendapat para pakar di atas dapat 

disimpulkan bahwa program merupakan aspek penting 

yang harus dimiliki baik secara pribadi maupun 
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berkelompok untuk merencanakan kegiatan. Untuk 

mencapai keberhasilan program maka diperlukan 

adanya serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk 

diimplementasikan. Di sini terlihat perbedaan antara 

program dan kegiatan. Program adalah sesuatu yang 

ideal, cita-cita, harapan, yang menjadi impian 

seseorang atau organisasi untuk digapai. Sedangkan 

kegiatan adalah sejumlah aktivitas yang direncanakan 

untuk dilaksanakan dalam mencapai program. Sebagai 

contoh penulis dapat menyatakan Education For All 

(EFA) adalah program sedangkan pendirian sekolah 

negeri, sekolah swasta, pendidikan inklusi, pembukaan 

kursus-kursus, pelatihan-pelatihan,  pemberdayaan 

guru, penebitan kurikulum, penyediaan biaya dan lain-

lain adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

pihak yang berkewajiban untuk mencapai program 

EFA. 

Berkaitan dengan kesimpulan yang diuraikan di 

atas maka evaluasi program adalah upaya untuk 

menilai kegunaan program bagi kalangan umum serta 

seluruh kegiatan yang mendukung bagi tercapainya 

program. Jadi, ada perbedaan antara program dan 

kegiatan yaitu program ialah impian sedangkan 

kegiatan adalah jenis aktivitas untuk mendukung 

program. 
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Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan 

terfokuskan pada konteks, input, proses dan produk 

dalam implementasi program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pembelajaran karena kebanyakan 

guru belum menggunakan bahasa Portugis dengan baik 

dan benar dalam PBM. Kemampuan guru berbahasa 

Portugis ini akan berdampak pada kualitas pendidikan 

peserta didik di Timor-Leste pada umumnya, dan 

khusus peserta didik di SMP Negeri Hera dan SMP 

Katolik Sacrojes. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai 

bahan rekomendasi bagi kementerian pendidikan dan 

semua pihak terkait untuk memperbaiki proses dan 

produk berdasarkan pada konteks dan input yang 

menjadi kebijakan para elit politik. 

2.1.3. Pengertian Evaluasi Program 

Evaluasi program bertujuan untuk menilai 

program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan 

selama jangka waktu tertentu untuk melihat 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh suatu 

program. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai modal 

untuk membuat perencanaan bagi perbaikan program 

dan pelaksanaannya. Pernyataan ini didukung oleh 

pernyataan MacDonald et al (2001: 9) dalam artikelnya 

yang berjudul Introduction to Evaluation Program. Dalam 

artikel ini MacDonald dan kawan-kawannya menulis 

bahwa  Program evaluation is a tool used to assess the 
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implementation and utcomes of a program, to increase a 

program’s efficiency and impact over time, and to 

demonstrate accountability; berarti bahwa evaluasi 

program adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menilai pelaksanaan  dan hasil suatu program dari 

waktu ke waktu, untuk meningkatkan efisiensi dan 

dampak suatu program, dan untuk menunjukkan 

akuntabilitasnya. Hasil evaluasi dapat digunakan 

sebagai instrument bagi pembuat program untuk 

membuat perencanaan. Perencanaan yang hendak 

dibuat harus didasarkan pada hasil evaluasi untuk 

memperbaiki proses implementasi program. Dalam 

membuat perbaikan proses implementasi program ini 

perlu memperhatikan: metode, teknik, sarana, tempat, 

alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh 

pelaksana program. 

Dalam hubungan dengan evaluasi program, 

Sukardi (2014: 3) mengatakan bahwa evaluasi program 

adalah suatu evaluasi yang sangat erat kaitannya 

dengan suatu program atau kegiatan pendidikan, 

termasuk di dalamnya evaluasi tentang kurikulum, 

sumber daya manusia, penyelenggara program, proyek 

penelitian dalam suatu lembaga yang pada umumnya 

harus menaruh perhatian penuh pada semua elemen 

diklat yang berperan mendukung tercapainya tujuan 

lembaga.  
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Sehubungan dengan evaluasi program, Widoyoko 

(2016: 9-10) menulis bahwa:  

Evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat 
untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau 
keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui 
efektivitas masing-masing komponennya, baik 
terhadap program yang sedang berjalan maupun 
program yang telah berlalu.  

Dalam mendefinisikan evaluasi program, ketiga 

pakar tersebut di atas ternyata mempunyai paradigma 

yang berbeda terhadap evaluasi program. MacDonald 

memandang evaluasi program sebagai alat penilaian 

untuk menilai proses pelaksanaan dan hasil yang telah 

dicapai dalam pelaksanaan program dalam jangka 

waktu yang tak terduga agar lebih menghemat tenaga, 

waktu dan biaya hingga menunjukkan 

akuntabilitasnya. MacDonald memandang evaluasi 

program dari segala bidang kehidupan secara 

keseluruhan. Sedangkan Sukardi memandang evaluasi 

program dari sudut pendidikan saja. Ia mengatakan 

bahwa evaluasi program itu adalah evaluasi yang 

berkaitan dengan pendidikan seperti; kurikulum, 

sumber daya manusia, pendidikan latihan (diklat) dan 

atau lain-lain yang mendukung proses penyelenggaraan 

pendidikan untuk mencapai tujuan lembaga yaitu 

lembaga pendidikan. Selanjutnya Widoyoko 

memandang evaluasi dari segi umum dengan berkata 

bahwa evaluasi program merupakan serangkaian 
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kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan cermat 

untuk mengetahui efektivitas setiap komponen 

terhadap semua program baik yang sedang berlangsung 

maupun yang sudah berlalu. Persamaan ketiga 

pendapat tadi adalah bahwa evaluasi program adalah 

kegiatan untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan program yang sedang berjalan atau 

sudah berlalu untuk membuat keputusan bagi 

penyelenggaraan program pada masa yang akan 

datang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

apakah context program, input program, process 

program implementasi bahasa Portugis yang telah 

ditetapkan sebagai bahasa pengantar dalam PBM di 

SMP Negeri Hera dan SMP Katolik Becora di Timor-

Leste sudah memadai atau belum. 

Membuat dan mengimplementasi suatu program 

selalu berdasarkan pada masalah yang telah terjadi 

(context) dan kebutuhan. Berdasarkn pada kebutuhan 

dan masalah yang ada perlu membuat suatu program 

untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan. 

Program dibuat sesuai dengan sumberdaya (input) yang 

tersedia. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu 

ada serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan 

secara terus-menerus yang disebut proses (process) 
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dalam jangka waktu tertentu sampai memperoleh 

produk (product) yang diinginkan. 

2.2. Tujuan Evaluasi Program 

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan yang direncanakan sudah tercapai. 

Wirawan (2011: 22-25) menyebutkan 13 tujuan 

evaluasi yaitu; (a) mengukur pengaruh program 

terhadap masyarakat, (b) menilai apakah program telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, (c) mengukur 

apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, 

(d) mengidentifikasi dan menemukan dimensi program 

mana yang jalan dan mana yang tidak jalan, (e) 

pengembangan program staf, (f) memenuhi ketentuan 

Undang-Undang, (g) akreditasi program, (h) mengukur 

cost-effectiveness dan cost-effisiency biaya, (i) 

mengambil keputusan mengenai program, (j) 

akuntabilitas, (k) memberikan balikan kepada 

pimpinan dan staf program, (l) memperkuat posisi 

politik,  dan (m) mengembangkan teori ilmu evaluasi 

atau riset evaluasi.  

Menurut Sukardi (2014: 2) evaluasi program 

dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memperoleh 

informasi yang tepat, objektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa 

pelaksanaan evaluasi sangat penting manfaatnya bagi 

pemimpin karena melalui evaluasi pemimpin 
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bersangkutan akan memperoleh sejulah informasi. 

Semua informasi yang diperoleh diolah menjadi sebuah 

data yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi 

pengambilan keputusan untuk menentukan program 

untuk dilanjutkan, diperbaiki atau dikembangka.  

Sumber lain menyatakan bahwa tujuan evaluasi 

adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan 

objektif tentang suatu program. Informasi ini dapat 

berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang 

dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang 

difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk 

mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki 

atau dihentikan dan juga dipergunakan untuk 

penyusunan program berikutnya (Widoyoko, 2005: 4)  

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengukur 

pengaruh program, mengukur sejauh mana tujuan 

program sudah tercapai, mengidentifikasi maju-

mundurnya suatu program, mengukur efektivitas dan 

efisiensi biaya, memberikan feedback, memperkuat 

posisi politik, dan menentukan program selanjutnya. 

Secara singkat tujuan evaluasi adalah untuk 

memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang 

proses yang ditempuh dan hasil yang dicapai sehingga 

dapat memutuskan apakah suatu program dilanjutkan, 

diperbaiki ataukah dihentikan sehingga harus 

membuat kebijakan baru.  
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Dalam kaitan dengan penelitian Evaluasi 

Implementasi Program Bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM ini, tujuan evaluasi adalah untuk 

menilai dan mengetahui context, input, process dan 

product dalam implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan dalam PBM. Hal ini dapat 

diketahui melalui observasi kelas pada waktu guru 

sedang menyelenggarakan PBM; melalui wawancara 

dengan para informan yang dianggap dapt memberikan 

informasi yang diperlukan; melalui studi dokumen 

terhadap Undang-undang, buku-buku mata pelajaran; 

melalui angket dengan mengevaluasi hasil pengisian 

angket. Hasil yang dicapai dijadikan sebagai dasar 

untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian 

pendidikan untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM di Timor Leste. 

2.3. Model Evaluasi CIPP 

Model evaluasi yang akan dipakai dalam 

penelitian ini adalah Model Evaluasi Context, Input, 

Process dan Product yang biasa disingkat dengan 

sebuatn CIPP (Wirawan, 2011: 92-94). Model CIPP 

dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1966. 

Stufflebeam dalam Wirawan (2011: 92) menyatakan 

bahwa evaluasi adalah proses melukiskan, memperoleh 

dan menyediakan informasi yang berguna untuk 
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membuat alternatif-alternatif pengambilan keputusan 

Model CIPP dapat dipakai oleh evaluator internal 

maupun eksternal karena evaluator bisa berasal dari 

dalam atau pun dari luar organisasi. 

Menurut Arikunto (2014: 45) CIPP adalah model 

evaluasi tetapi sekaligus menjadi sasaran evaluasi. 

Yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah bahwa 

evaluasi yang menggunakan model CIPP sebagai 

modelnya maka komponen-komponen penting yang 

perlu dievaluasi adalah CIPP itu sendiri sebab 

komponen context, input, process dan product adalah 

bagian terpenting dalam penelitian bagi perencanaan 

program selanjutnya. Semua komponen model ini 

harus berjalan secara serentak atau bersamaan, tidak 

dapat dipisahkan atau dievaluasi secara trpisah. 

Keempat komponen model CIPP merupakan suatu 

sistem yang saling mendukung untuk mencapai suatu 

program. 

Stufflebeam dalam Widoyoko (2016: 181) 

mengatakan bahwa tujuan utama evaluasi adalah 

untuk memperbaiki, bukan untuk sekedar mengetahui 

masalah yang telah terjadi. Dalam hal ini Stufflebeam 

lebih menekankan tujuan suatu aksi hendaknya untuk 

membuat yang terbaik bagi kehidupan manusia. Kalau 

pendapat Stufflebeam ini dikaitkan dengan bidang 

pendidikan maka yang perlu diperbaiki pada umumnya 
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adalah kualitas pendidikan sebab ini sangat 

bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.  

2.3.1. Context Evaluation 

Evaluasi konteks ini dipakai untuk menjawab 

pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? Maka perlu 

mengidentifikasi dan menilai semua kebutuhan yang 

dijadikan sebagai dasar untuk menyusun suatu 

program (Wirawan, 2011: 92).  

Arikunto (2014: 46) mengatakan bahwa evaluasi 

context merupakan semua usaha untuk melukiskan 

kebutuhan yang tidak terpenuhi, lingkugan tempat 

berkebutuhan, tujuan yang hendak dicapai melalui 

pelayanan. Pada umumnya tujuan menjadi fokus 

perhatian utama dalam penelitian namun ada juga 

banyak faktor lain yang mempengaruhi proses untuk 

mencapai tujuan. Faktor-faktor itu adalah lingkungan, 

karakteristik masyarakat. 

Di samping itu Widoyoko (2016: 182) juga 

mengatakan bahwa evaluasi context merupakan uraian 

dan spesifkasi tentang lingkungan program, kebutuhan 

yang belum terpenuhi, karakteristik masyarakat dan 

tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. 

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada 

kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Maka dalam penelitian ini yang perlu dilaksanakan 

adalah memberikan usulan kepada pemerintah untuk 
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menyelenggarakan evaluasi kinerja guru. Perbaikan 

kinerja guru secara rutin akan menjadi motivasi dan 

dorongan bagi guru agar belajar dan menggunakan 

bahasa Portugis selama PBM berlangsung. 

2.3.2. Input Evaluation  

Para pengambil keputusan menggunakan 

evaluasi input  untuk memilih rencana yang ada, 

menyusun rencana pendanaan, alokasi sumber-

sumber, menempatkan staf, alokasi waktu, menilai 

rencana aktivitas (Wirawan, 2011: 93). Evaluasi input 

merupakan evaluasi sarana prasarana yang digunakan 

sebagai pendukung  dalam merealisasikan program 

untuk mencapai tujuan program. Termasuk di 

dalamnya adalah sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan kegiatan bagi 

tercapainya tujuan program. 

Berdasarkan pada contoh yang diberikan oleh 

Arikunto (2014: 46) yaitu kemampuan awal siswa dan 

sekolah dalam menunjang program makanan 

tambahan anak sekolah (PMTAS), maka dapat 

disimpulkan bahwa yang paling penting untuk 

diperhatikan dalam penelitian adalah sumber daya 

manusia. Dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik 

yang harus memiliki kemampuan untuk mengajar 

dengan baik. Seorang guru harus memiliki ilmu 

pengetahuan yang memadai, harus fasih berbahasa 
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tertentu dan memiliki kemampuan mengajar siswa 

yang atraktif. Sedangkan siswa adalah sumber daya 

manusia yang harus memiliki minat, bakat, cita-cita 

dan minat belajar yang dalam belajar. 

Beberapa komponen penting dalam evaluasi input 

meliputi: a) sumber daya manusia, b) sarana dan 

peralatan pendukung, c) dana / anggaran dan d) 

prosedur dan aturan yang diperlukan (Widoyoko, 2016: 

182). Keempat komponen ini menjadi komponen utama 

bagi terselenggaranya program.  

Dari semua uraian penulis di atas kita simpulkan 

bahwa dalam evaluasi input ada enam komponen yang 

perlu diperhatikan antara lain: a) Sumber daya 

manusia, terdiri dari pemimpin yang bertugas membuat 

rencana, membuat keputusan, mengorganisir kegiatan 

dan staf, mengevaluasi aktivitas; dan staf  yang 

bertugas untuk melaksanakan semua tugas untuk 

mencapai tujuan; b), Pendanaan, merupakan 

komponen terpenting dalam segala bidang kehidupan 

manusia. Tanpa uang yang memadai program sebaik 

apapun, segampang apapun tidak dapat berjalan. Oleh 

sebabnya sebelum melaksanakan suatu kegiatan perlu 

memperhitungkan biaya yang tersedia. c) Waktu, yang 

berarti bahwa supaya pelaksanaan suatu kegiatan 

dapat berhasil baik maka perlu juga memperhatikan 

waktu yang dialokasikan, e) Sarana dan peralatan 



28 
 

pendukung, kebutuhan akan sarana prasarana 

merupakan hal yang lumrah terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan apa saja. f) Prosedur dan aturan yang 

diperlukan, maksudnya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan perlu ada aturan yang mengikat dan 

mengarahkan seluruh staf agar melaksanakan tugas 

dengan baik untuk menjamin tercapainya tujuan yang 

direncanakan oleh pembuat program. 

2.3.3. Process Evaluation  

Evaluasi process digunakan untuk menjawab 

pertanyaan: Apakah program sedang dilakukan? 

Evaluasi ini berusaha mengakses pelaksanaan rencana 

untuk membantu staf pelaksanaan aktivitas dan 

kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih 

luas dalam menilai program dan menginterpretasikan 

manfaat dari program tersebut (Wirawan, 2011: 94). 

Evaluasi ini dapat disamakan dengan evaluasi formatif 

karena untuk menilai dan membantu memperbaiki 

kekurangan yang muncul selama melakukan kegiatan. 

Arikunto (2014: 47) mengatakan bahwa dalam 

CIPP, evaluasi  proses diarahkan pada sejauh mana 

kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

rencana. Komponen yang harus di perhatikan pada 

evaluasi proses adalah jadwal, kemampuan staf dalam 

menangani kegiatan, pemanfaatan sarana prasaran dan 

hambatan yang dijumpai dalam melaksanakan. 
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Widoyoko (2016: 182-183) mengatakan bahwa 

evaluasi proses digunakan untuk memprediksi 

rancangan prosedur selama implementasi, 

menyediakan data untuk keputusan program dan 

sebagai arsip prosedur yang telah terjadi. Pada 

dasarnya evaluasi proses dilaksanakan untuk 

mengetahui sudah sejauh mana rencana telah 

dilaksanakan dan untuk mengetahui komponen apa 

yang perlu diperbaiki.  

Persamaan ketiga penulis ini terdapat pada 

tujuan evaluasi proses yaitu untuk mengetahui 

hambatan, kelemahan dalam melaksanakan program 

kemudian berusaha mencari solusi untuk membantu 

mengatasi hambatan yang ada. Sedangkan perbedaan 

ketiga penulis ini adalah sasaran evaluasi proses. 

Menurut Wirawan sasarannya adalah staf pelaksana 

aktivitas dalam melaksanakan tugas; menurut Arikunto 

sasaran yang dituju adalah kegiatan yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana; dan sasaran 

evaluasi proses menurut Widoyoko adalah rencana 

yang dapat direalisasikan melalui kegiatan. 

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang harus diperhatikan dalam 

evaluasi proses adalah rencana kegiatan yang hendak 

dilaksanakan, kemampuan staf dalam menangani 

tugas untuk diberi bantuan formati, jadwal yang 
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dijadikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan 

evaluasi, memprediksi rancangan prosedur yang harus 

digunakan pada masa yang akan datang. 

2.3.4. Product Evaluation  

Evaluasi ini dipakai untuk menjawab pertanyaan: 

Apakah berhasil? Di sini evaluator berusaha menilai 

keluaran dan manfaat baik yang direncanakan maupun 

yang tidak direncanakan dalam jangka pendek atau 

jangka panjang agar membantu staf untuk memperoleh 

manfaat yang penting, membantu pemakai lebih luas 

mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai 

kebutuhan yang ditargetkan (Wirawan, 2011: 94). 

Evalusi ini berusaha menilai hasil yang dicapai terlebih 

melihat yang menguntungkan otomatis dibandingkan 

dengan kerugian yang dialami agar dapat 

merencanakan program untuk masa-masa yang akan 

datang. Stufflebeam dalam Wirawan (2011: 94) 

menyatakan bahwa model evaluasi CIPP ini bersifat 

linier karena selalu berurutan mulai dari context, input, 

process dan product. Bisa dikatakan bahwa evaluasi 

model CIPP selalu beranjak dari masalah yang ada, 

kemudian lihat sumberdaya yang dimiliki untuk 

mengatasi, proses mengatasi masalah sesuai 

kemampuan sumber daya,  dan yang terakhir adalah 

evaluasi hasil yang dicapai,  maka evaluasi model CIPP 

dapat dikatakan juga evaluasi model sistematis.  
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Arikunto (2014: 47-48) mengatakan bahwa 

evaluasi product diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada sasaran 

program. Evaluasi hasil digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tentang: tujuan yang dicapai, 

dalam hal apa kebutuhan sasaran program telah 

dipenuhi, dampak implementasi program terhadap 

sasaran implementasi program.  

Widoyoko (2016: 183) mengatakan bahwa 

evaluasi hasil digunakan untuk membantu pemimpin 

proyek untuk membuat keputusan yang berhubungan 

dengan kelanjutan program, berakhirnya program atau 

memodifikasi program. 

Evaluasi product menurut Wirawan, Arikunto dan 

Widoyoko memiliki persamaan karena memiliki 

pemahaman yang sama tentang evaluasi product yaitu 

evaluasi ini diarahkan untuk melihat dan menilai hasil 

yang telah dicapai dalam implementasi program. Hasil 

implementasi program dapat berbentuk positif dan 

negatif. Yang bersifat positif dipertahankan atau 

dilanjutkan dan yang negatif diperbaiki atau bahkan 

bisa diganti.  

Model Evaluasi Context, Input, Process dan 

Product (CIPP) dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam sebuah bagan seperti berikut: 
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2.4. Program Bahasa Portugis 

Bahasa pengantar PBM pada jenjang pendidikan 

SMP di Timor-Leste adalah bahasa Portugis. Bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM ini bermula 

dari tahun 1975 di mana partai FRETILIN menetapkan 

bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Timor-Leste. 

Namun pada tanggal 7 Desember 1975 militer 

Indonesia membuat aneksasi sehingga terjadilah 

pergantian bahasa Portugis dengan bahasa Indonesia. 

Walaupun demikian para pemimpin FRETILIN di luar 

negeri dan di dalam negeri tetap menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa resistensi selama 24 tahun. 

Setelah Timor-Leste memisahkan diri dari NKRI pada 

tahun 1999, pada tahun 2000 bahasa Indonesia diganti 

kembali dengan bahasa Portugis.  

Context 

Evaluation  

a.Latar 

Belakang 

b.Tujuan 

c.Manfaat 

 

Input 

Evaluation 

a.Kurikulum 

b.Sumber Daya 

Manusia 

c.Sarana 

Prasarana 

d.Pembiayaan 

e.Pemberdayaan 

Process 

Evaluation 

a.Peranan RPP  

b.Buku Sumber 

c.Peralatan 

Teknologi 

Pembelajaran 

Modern 

d.Pembiayaan 

e.Tanggung 

Jawab dalam 

Pendidikan 

f. Kebijakan 

Baru 

g.Kendala  

h.Masa Depan  

Product 

Evaluation  

a. Kemampuan 

Guru 

berbahasa 

Portugis 

b. Kemampuan 

Siswa 

Berbahasa 

Portugis 

Gambar 2.1. Model Evaluasi CIPP 
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Penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM menjadi lebih kokoh 

eksistensinya ketika generasi tua dan generasi muda 

Timor-Leste memutuskan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi Timor-Leste dalam kongres Dewan 

Pertahanan Nasional Timor-Leste (CNRT, Concelho 

Nacional Resistência de Timor-Leste)  yang 

diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus tahun 2000. 

Berdasarkan pada kesepakatan dalam kongres ini, 

maka pemerintah Timor-Leste memberikan instruksi 

kepada menteri pendidikan pemerintahan transisi 

Timor-Leste untuk segera mengimplementasikan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

pada jenjang pendidikan TK dan SD di seluruh wilayah 

Timor-Leste. Instruksi implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM ini hanya 

diberlakukan untuk TK dan SD yang baru dimulai pada 

tahun 2000.  

Berdasarkan pada hasil kongres CNRT tersebut 

maka bahasa Portugis digunakan sebgai bahasa 

pengantar dalam PBM sehingga muncul istilah 

pengajaran kembali bahasa Portugis (Reintrodução da 

Língua Portuguesa). Proses reintrodução ini didukung 

oleh Institut Portugal Pendukung Pembangunan (IPAD, 

Instituição Portugal de Apoio ao Desenvolvimento). IPAD 

menjadi organisasi pendukung mutlak proyek 
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Reintrodução ini untuk menyelenggarakan pengajaran 

kembali bahasa Portugis melalui program pendidikan 

pelatihan kepada para tenaga pendidik di Timor-Leste, 

Barbeiro et al (2010: 6-7). 

Agar menjadi lebih resmi diakui oleh segenap 

masyarakat Timor-Leste maka pada tanggal 22 Maret 

tahun 2002 bahasa Portugis bersama dengan bahasa 

Tétum ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

(Constituição Da República Democrática De Timor-Leste) 

pasal 13 tentang bahasa resmi dan bahasa nasional 

(Línguas oficiais e línguas nacionais). Ayat 1 dari pasal 

13 ini menyatakan bahwa bahasa Tetum dan bahasa 

Portugis adalah bahasa resmi Timor-Leste (O tétum e o 

português são as línguas oficiais da República 

Democrática de Timor-Leste).  

Hasil kongres CNRT diperkuat lagi oleh hasil 

Kongres Pendidikan Nasional Timor-Leste yang 

diselenggarakan pada tanggal 29,30 dan-31 Oktober 

2003. Dalam kongres ini terbentuklah satu patokan 

yang dikenal dengan istilah phasing in dan phasing out.  

Phasing in adalah fase untuk menggunakan kembali 

bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Timor-Leste dan 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM sedangkan 

phasing out merupakan fase untuk mengeluarkan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan 

di Timor-Leste yang ditargetkan pada tahun 2012 
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semua jenjang pendidikan di Timor-Leste dari TK 

hingga perguruan tinggi harus secara penuh 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM.  

Alasan penetapan bahasa Portugis sebagai 

bahasa ofisial adalah bahwa bahasa Portugis sebagai: 

(1) Identitas masyarakat Timor Leste; (2) Bahasa 

resistensi Timor-Leste; (3) Bahasa pemersatu 

masyarakat Timor-Leste; dan (4) Pembeda masyarakat 

Timor-Leste dengan Negara-negara lain terutama 

negara tetangga.  

Untuk mengimplementasikan semua hasil 

kongres dan amanah pasal 13 ayat 1 konstitisi RDTL 

itu maka tercetuslah Resolusi Pemerintah (Resolução do 

Governo) No. 3 tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 

tentang persetujuan kebijakan pendidikan nasional 

(Aprova A Política Nacional da Educação). Resolusi No. 3 

tahun 2007 ini didukung lagi dengan terbitnya Undang-

Undang no. 14 tahun 2008 tentang Undang-Undang 

Pendidikan (Lei de Bases da Educação) tanggal 29 

Oktober 2008. Pasal 8 Undang-Undang pendidikan ini 

tentang bahasa sistem pendidikan (Línguas do sistema 

educativo) yang mengatakan 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).  



36 
 

Berdasarkan pada Konstitusi, Undang-Undang dan 

Resolusi pemerintah Timor-Leste tersebut di atas maka 

pemerintah Timor-Leste menerbitkan buku-buku 

berbahasa Portugis untuk diajarkan pada semua 

sekolah di Timor-Leste. Buku-buku berbahasa Portugis 

inilah yang merupakn tindakan perwujudan program 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

di pendidikan dasar terutama pada siklus III di Timor-

Leste. Buku-buku berbahasa Portugis ini menjadi buku 

pegangan guru dan siswa dalam menyelenggarakan 

PBM di kelas. 

2.5. Penelitian Relevan 

Berdasarkan pada evaluasi program 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan peneliti mencoba meninjau 

kembali beberapa penelitian relevan yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian 

relevan yang berkaitan dengan evaluasi program 

implementasi suatu bahasa dipaparkan sebagai 

berikut. 

Dalam kaitan dengan implementasi politik suatu 

bahasa, Gross et al (1971) dan Spillane et al (2002) 

dalam Hong Wang, Faculty of Education, Mount Saint 

Vincent University, Canada, dalam ASIAN EFL 

JOURNAL, Profesional Teaching Articles, August 2008: 2-

3 dengan judul “Language Policy Implementation: A Look 
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at Teachers’ Perceptions” di China. Penelitian ini untuk 

mengeksplorasi persepsi guru dalam implementasi 

kebijakan bahasa. Hasil penelitian ini mengatakan 

bahwa penyebab kegagalan implementasi kebijakan 

bahasa adalah guru, para pengimplementasi. Mereka 

menulis bahwa kendala  implementasi politik bahasa 

adalah:  

“Teachers’ lack of clarity about the innovation; lack of 
knowledge and skills needed to conform to the 
innovative initiative; unavailability of required 
instructional materials; incompatibility of 
organizational arrangements with the innovation; lack 
of staff motivation; teachers’ prior knowledge, beliefs, 
and experiences; different interpretations of the same 
policies; and misunderstanding or superficial 
understanding of the policies. All of these reasons 
potentially impede teachers from being able to 
implement the intended curriculum policies,” Wang 
(2008: 2-3). 
 ”Kurangnya kejelasan guru tentang inovasi, 
kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan inisiatif 
yang inovatif; tidak tersedianya bahan ajar yang 
dibutuhkan; ketidakcocokan pengaturan organisasi 
dengan inovasi; kurangnya motivasi staf; 
pengetahuan guru sebelumnya, keyakinan, dan 
pengalaman; interpretasi yang berbeda tentang 
politik yang sama; dan pemahaman yang dangkal 
tentang kebijakan. Semua alasan ini berpotensi 
menghambat guru untuk menerapkan kebijakan 
kurikulum dimaksudkan (Wang, 2008: 2-3). 

Dalam implementasi program suatu bahasa 

kolonial dalam pendidikan nasional, bahasa lokal tidak 

diabaikan tetapi keduanya harus dipakai secara 

bersamaan. Hal ini dikatakan oleh Mubanga dan 

Kashoki dalam Gordon (2014: 3-4), dalam Linguistic 

Portfolios, berjudul “Language of Education Planning in 
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Zambia” mengatakan bahwa bahasa lokal digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan literasi awal 

sedangkan bahasa Inggris dipakai pada siswa kelas V 

dan seterusnya hingga PT. Pada tahun 1899, Zambia 

berkebijakan menggunakan bahasa lokal dalam 

mengajar namun lima tahun kemudian dalam dunia 

pendidikan hanya menggunakan bahasa Inggris. 

Pertumbuhan utama bahasa Inggris terjadi setelah 

Zambia merdeka 1996. Bahasa Inggris digunakan 

sebagai satu-satunya pengantar pembelajaran. Namun 

pada 1977 mereka ingin mengubah bahasa Inggris 

karena banyak penelitian menunjukkan bahwa para 

siswa mendapat nilai rendah baik dalam bahasa lokal 

maupun bahasa Inggris. Pada 1995; kementerian 

pendidikan melaporkan hanya 25 % siswa kelas 6 

dapat membaca pada level minimum dan hanya 3 % 

pada level yang diinginkan. Namun pada 1996, 

kebijakan pendidikan menetapkan bahasa Inggris 

sebagai satu-satunya pengantar pembelajaran 

sedangkan bahasa lokal dipakai untuk membantu 

anak-anak dalam ketrampilan literasi awal tetapi tidak 

menentukan berapa lama kebijakan ini berlangsung.  

Maka guru menggunakan bahasa sesuai dengan 

bahasa mereka sendiri. Mubanga dan Kashoki, 

mengatakan bahwa bahasa Afrika harus menjadi jiwa 

pembelajaran sedangkan bahasa Inggris hanya dapat 
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dipakai dalam keperluan internasional dan sebagai 

bahasa kedua (Marten & Kula, 2007). Pada 2013 mentri 

pendidikan mengatakan salah satu dari 7 bahasa 

Zambia harus menjadi alat komunikasi pendidikan dari 

kelas 1–4  dan Inggris digunakan pada kelas 5 dan 

seterusnya sampai pada Perguruan Tinggi (Gordon, 

2014: 2-4). 

Penelitian lain dilakukan oleh Dennis Banda, 

Louise Mostert, dan Gerd Wikan (2012) berjudul “The 

Language of Education Policy Implementation, practice 

and learning outcomes in Zambia, Namibia and Norway.” 

Penelitian ini untuk mengetahui hasil yang dicapai 

dalam implementasi penelitian percobaan yang 

dilakukan di tiga negara selama Agustus dan 

September 2011. Penelitian ini untuk memperoleh 

informasi awal kemudian berusaha melakukan studi 

kasus eksploratif. Penelitian ini memfokuskan 

perhatian pada penggunaan multi bahasa di sekolah di 

setiap negara. Tujuan penelitian ini untuk 

mengeksplorasi secara lebih mendalam situasi bahasa 

pembelajaran dan kemungkinan kendala atau 

hambatan yang dihadapi oleh setiap sekolah. Lebih 

khusus lagi tujuan penelitian ini adalah 

mengeksplorasi perbedaan bahasa pengantar 

pendidikan terutama dalam hal; implemntasi, praktek 

dan hasil belajar di Zambia, Namibia dan Norway. 
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Secara substansial kebijakan bahasa berbeda di antara 

tiga Negara yaitu di Zambia, Inggris mulai digunakan 

pada kelas 1 SD, hanya untuk melek huruf awal 

gunakan satu bahasa dari 7 bahasa resmi Zambia, 

namun untuk semua mata pelajaran lain gunakan 

bahasa Inggris. Di Namibia, bahasa untuk melek huruf 

awal adalah bahasa ibu pada tingkat SD rendah. Kelas 

empat adalah masa transisi, namun setelah itu bahasa 

Inggris dipakai sebagai pengantar pendidikan. Di 

Norwegia, Sami sebagai bahasa melek huruf awal di SD 

dan SMP, sedangkan bagi imigran minoritas Norwegia 

menggunakan bahasa Inggris atau keduanya, Banda et 

al (2012: 10 – 20).  

Penelitian lain dilakukan di Ghana juga terjadi 

implementasi kebijakan bahasa pembelajaran yang 

berubah-ubah. Penelitian yang dilaksanakan oleh 

Charles Owu-Ewie, (2012), Ohio University, Athens, 

Ohio dengan judul “The Language Policy of Education in 

Ghana: A Critical Look at the English-Only Language 

Policy of Education” memaparkan bahwa dari tahun 

1529 – 1925 bahasa Ghana tidak digunakan sebagai 

alat pembelajaran di sekolah Kastel, sedangkan pada 

sekolah Missionary menggunakan bahasa Ghana untuk 

siswa kelas 1 – 3, setelah itu menggunakan bahasa 

Inggris. Dari tahun 1951 – 1955, bahasa Ghana hanya 

dapat dipakai pada kelas 1 saja, selain itu pakai bahasa 
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Inggris. Selama 10 tahun kemudian, 1956 – 1966 

bahasa Ghana sama sekali tidak dipakai dalam 

pembelajaran tetapi harus menggunakan bahasa 

Inggris pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 

1967 – 1969, bahasa Ghana kembali digunakan pada 

kelas 1. Pada tahun 1970 – 1973, bahasa Ghana 

digunakan dalam pembelajaran di kelas 1 – 4. Pada 

1974 – 2002, bahasa Ghana digunakan sebagai bahasa 

pembelajaran pada kelas 1–3. Setelah itu pada 2002 

hingga penelitian ini dilaksanakan bahasa Ghana 

sudah tidak gunakan lagi sebagai bahasa pengantar 

pendidikan tetapi hanya menggunakan bahasa Inggris 

dalam semua jenjang pendidikan, Ewie (hal. 76 - 77). 

Penelitian relevan berikutnya dilaksanakan oleh 

Rebecca Wanjiku-Omollo, University of Eldoret, Kenya 

pada tahun 2014 dengan judul “Effects of Language 

Policy in the School on the Learning of Kiswahili in 

Kapseret Division, Uasin Gishu County, Kenya.” Hasil 

penelitian ini menceritakan bahwa sesungguhnya 

Kiswahili adalah bahasa resmi dan bahasa nasional di 

Kenya. Kiswahili memegang peranan komunikatif yang 

amat penting di Kenya tetapi ada keluhan kinerja 

akademik yang buruk baik di sekolah dasar maupun di 

sekolah menengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2012 di daerah Kapseret Division of Uashin Gishu dan 

dipandu oleh teori social budaya yang bersifat 
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deskriptif. Simple random digunakan untuk memilih 20 

% dari N = 750, setiap sekolah yang dipilih diwakili 

enam murid. Purposive sampling digunakan untuk 

memilih 30 guru bahasa Kiswahili SD senior. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan questionaires dan 

observation checklists. Hasil penelitian dianalisis 

dengan teknik statistik deskriptif yaitu persentase dan 

frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

bahasa Kiswahili jarang digunakan sebagai media 

komunikasi di sekolah, akan tetapi guru memotivasi 

siswa dengan memberi salam kepada siswa yang 

berbahasa Kiswahili dengan baik. Kadang-kadang 

Kiswahili diajarkan pada kelas 1-3 sekolah dasar, 

kadang hanya menggunakan bahasa Inggris. Kiswahili 

dianggap sebagai bahasa yang rendah sehingga 

kadang-kadang Kiswahili dilarang penggunaannya 

dalam pembelajaran, Omollo (2014: 15 – 16).  

Ternyata dari antara semua penelitian terdahulu 

ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah 

bahwa semua penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

semuanya berbicara tentang kebijakan bahasa 

pengantar pendidikan. Perbedaannya adalah bahwa di 

antara para peneliti berbicara tentang aspek yang 

berbeda dalam hal bahasa. Wang di China berbicara 

tentang kendala implementasi suatu bahasa. Ia 

menulis bahwa yang menjadi kendala implementasi 
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bahasa adalah para pengimplementasi bahasa. Di 

Zambia, Gordon berbicara tentang penggunaan bahasa 

lokal dan bahasa adopsi. Bahasa lokal perlu juga 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan 

literasi awal peserta didik sedangkan bahasa Inggris 

dipakai pada siswa kelas 5 dan seterusnya hingga PT 

dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Banda et al 

berbicara tentang perbedaan penggunaan bahasa lokal 

dan bahasa Inggris dalam pendidikan. Mereka 

mengatakan bahwa di Zambia bahasa Inggris mulai 

diajarkan di kelas satu sekolah dasar kecuali untuk 

melek huruf menggunakan bahasa local. Di Namibia 

untuk kelas satu hingga kelas tiga sekolah dasar 

menggunakan bahasa ibu, kelas empat adalah masa 

transisi dan kelas lima dan seterusnya menggunakan 

bahasa Inggris. Di Norway, Banda mengatakan bahwa 

bahasa local digunakan melek huruf awal di SD hingga 

SMP hanya bagi imigran minoritas Norwegia 

menggunakan bahasa.  Di Ghana, Ewie mengatakan 

bahwa bahasa Ghana tidak digunakan pada  semua 

jenjang pendidikan, semua diharuskan untuk 

menggunakan bahasa Inggris. Di Kenya, Omollo 

memaparkan bahwa Kiswahili adalah media 

komunikatif antar mayoritas masyarakat namun 

dianggap sebagai bahasa yang rendah maka sampai 

dilarang untuk digunakan di sekolah, bahasa Inggris 
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adalah satu-satunya bahasa yang harus digunakan di 

semua jenjang pendidikan.  

Walaupun semua berbicara tentang bahasa 

pengantar pendidikan namun berbeda dengan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu hanya sebatas 

berbicara tentang kebijakan dan implementasi 

kebijakan bahasa pengantar pendidikan. Namun 

penelitian ini lebih difokuskan pada evaluasi program 

implementasi bahasa Portugis sebagai media 

komunikasi antara guru dan siswa di sekolah 

teristimewa dalam pembelajaran, untuk mengetahui 

tingkat penguasaan pendidik dan peserta didik tentang 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui 

apakah guru dan siswa sudah dapat menggunakan 

bahasa Portugis dengan baik dan benar atau belum. 

2.6. Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam dunia pendidikan bahasa pengantar 

merupakan alat transmisi yang paling penting agar 

antara guru dan siswa dapat saling memahami dalam 

PBM. Berdasarkan pada konstitusi RDTL pasal 13 ayat 

13 bahasa Portugis menjadi satu-satunya alat 

transmisi bagi pendidik dan peserta didik dalam PBM di 

Timor Leste. Konstitusi ini diperkuat lagi oleh undang-

undang dasar pendidikan No. 14/2008 pasal 8 yang 

menyatakan bahwa bahasa pengantar system 
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pendidikan dan pengajaran Timor-Leste adalah bahasa 

Portugis dan bahasa Tétum. Sehingga bahasa Portugis 

telah digunakan sebagai media untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik di Timor-Leste. 

Namun beberapa sumber menunjukkan bahwa 

bahasa pengantar ini masih sangat sulit bagi guru 

untuk mengajar dan siswa untuk belajar karena 

keduanya tidak dapat memahami bahasa Portugis 

dengan baik. Maka peneliti mencoba mengevaluasi 

penyebab utama ketidakmampuan guru dalam 

berbahasa Portugis di SMP Negeri Hera dan SMP 

Katolik Becora. Penelitian ini menggunakan model 

evaluasi Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang 

terfokus pada latar belakang implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan, sumber 

daya yang tersedia untuk mendukung implementasi 

bahasa Portugis, proses implementasi bahasa Portugis 

dan hasil yang dicapai pada tahun 2016. Penyebab 

tidak terimplementasi program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar yang ditemukan, dijadikan sebagai 

dasar untuk menyampaikan rekomendasi yang 

diperlukan bagi kementerian pendidikan dan semua 

pihak terkait untuk memperbaiki semua pengaruh yang 

menghambat kemajuan implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam PBM. 

Secara singkat semua pernyataan itu dinyatakan dalam 
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kerangka berpikir penelitian yang dapat disajikan 

dalam bagan sebagai berikut. 
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