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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian 

4.1.1. Profil Sekolah SMP Hera 

SMP Negeri Hera terletak di Desa Hera, 

Kecamatan Cristo Rei, Kabupaten Díli. SMP ini 

menempati sebidang tanah seluas dua setengah hektar, 

sekitar 15 kilometer dari pusat kota Díli, ibu kota 

negara Timor-Leste. Sekolah ini didirikan pada tahun 

2000 dengan status sekolah filial. Pada bulan Oktober 

2005 barulah SMP Hera berdiri sendiri sebagai 

Pendidikan Dasar Negeri dengan nama Pusat 

Pendidikan Dasar Siklus III Hera. SMP Hera didirikan 

karena penduduknya cukup banyak dengan anak-anak 

usia SMP mereka yang cukup banyak juga yaitu hampir 

mencapai 150 orang. Tetapi harus pergi sekolah di Díli 

padahal kebanyakan penduduk desa ini tidak mampu 

membayar biaya transportasi. Dengan alasan tempat 

tinggal yang jauh dan mahalnya biaya  transportasi, 

masyarakat meminta pemerintah untuk mendirikan 

SMP Hera.  

SMP Hera memiliki lima buah gedung yang terdiri 

dari satu buah gedung digunakan sebagai pusat 

administrasi dan empat gedung lainnya digunakan 

sebagai tempat penyelenggaraan proses pembelajaran 

yang terdiri atas 12 ruang.  
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SMP Hera menjadi pusat pendidikan dasar bagi 

enam pendidikan dasar filial. Pada setiap EBF ini ada 

siswa kelas I sampai dengan kelas VI yang dibagi atas 

dua siklus yaitu siklus I terdiri atas kelas I, II dan III 

sedangkan siswa kelas IV, V dan VI disebut siklus 

kedua. 

Sesungguhnya SMP Hera menjadi pusat untuk 

menampung siswa kelas tujuh dari keenam EBF 

tersebut diatas. Semua siswa yang naik ke kelas tujuh 

dari keenam EBF tersebut berhak mutlak untuk 

melanjutkan studinya di SMP ini namun tidak menutup 

kemungkinan bagi siswa dari tempat lain. 

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, jumlah 

siswa SMP Hera sebanyak 494 orang. Semua siswa 

tersebut dibagi dalam sembilan rombongan belajar 

(ROMBEL) masing-masing terdiri dari tiga rombel kelas 

VII, tiga rombel kelas VIII dan tiga rombel kelas IX. 

Masing-masing rombel terdiri dari 57 siswa untuk kelas 

VII, 54 siswa kelas VIII dan antara 53 hingga 54 orang 

untuk siswa kelas IX. Secara umum jumlah siswa 

setiap rombel di SMP Hera antara 54 hingga 55 siswa. 

Semua pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

Hera sebanyak 22 orang termasuk Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Administrasi sekolah dan 

Tata Usaha.  Namun secara rinci jumlah pendidik yang 

ada di SMP Hera sebanyak 19 orang dan tiga orang 
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tenaga kependidikan. Pendidik yang ada di SMP Hera 

terdiri dari satu orang S2, delapan orang S1 dan 

sembilan orang D3 dan satu orang SLTA. Sedangkan 

tiga tenaga kependidikan lainnya terdiri dari dua orang 

SMA dan satu orang SMP. Jumlah guru dan tenaga 

administrasi sekolah SMP Hera dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1. Jumlah Guru dan latar belakang pendidikan. 

No. Pendidikan Jumlah 

1 SMP 1 

2 SLTA 3 

3 D3 9 

4 S1 8 

5 S2 1 

Jumlah keseluruhan  22 

Sumber: Data penelitian diolah 

4.1.2. Profil Sekolah SMP Sacrojes 

SMP Katolik Sagrado Coração de Jesus (Sacrojes) 

terletak di Desa Becora, Kecamatan Cristo Rei, 

Kabupaten Díli. SMP Sacrojes didirikan pada tahun 

1985 karena meledaknya siswa/i lulusan SD yang tidak 

dapat ditampung oleh semua SMP yang ada di kota Díli 

pada tahun ajaran 1984/1985. Oleh karena itu pastor 

paroki Bekora Rev. José Álvaro Nolasco Santimano 

Menezes E Monteiro membuat permohonan kepada 

kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(DEPDIKBUD) Kabupaten Díli untuk mendirikan SMP 

dengan nama SMP Hati Kudus Bekora.  
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Ada dua program yang direncanakan oleh pastor 

paroki Bekora untuk dilaksanakan yaitu: pertama 

Program jangka pendek; a) Menampung siswa/i lulusan 

SD yang tidak dapat belajar di SMP sekota Díli; b) 

Menyukseskan Program Pembangunan Pelita IV dalam 

sektor pendidikan; c) Mendidik generasi muda menjadi 

manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa serta diri 

sendiri. Kedua, Program jangka panjang antara lain: a) 

Membuka lowongan kerja bagi para lulusan sekolah 

keguruan; b) Membantu kaum remaja lulusan dalam 

bidang pendidikan; c) Menyukseskan Program 

Pendidikan Wajib Belajar; d) Mengembangkan karya 

perutusan gereja. 

Jumlah guru yang merintis SMP Hati Kudus 

adalah delapan orang yaitu guru tetap tiga orang dan 

lima orang guru tidak tetap. Mereka semua adalah 

sarjana muda kateketik, sarjana muda teologi, 

Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) 

dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG).  

SMP Sacrojes memiliki sebuah gedung yang 

serbaguna bagi penyelenggaraan PBM karena dapat 

dipakai oleh TK, Pendidikan Dasar dan Sekolah 

Menengah Atas. Tetapi yang menjadi haknya SMP 

Sacrojes terdiri dari satu ruang Wakil Kepala Sekolah, 

satu ruang perpusatakaan, satu ruang administrasi, 

satu ruang guru, dan delapan ruang pembelajaran. 
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Kedelapan ruang pembelajaran tersebut tidak dapat 

menampung semua siswa maka PBMnya dilaksanakan 

pagi dan sore hari.  

Jumlah siswa SMP Sacrojes sebanyak 625 orang 

yaitu 235 siswa kelas VII, 193 siswa kelas VIII dan 197 

siswa kelas IX. Semua siswa tersebut dibagi dalam 16 

rombomgam belajar (ROMBEL). Secara rata-rata 

masing-masing rombel dapat mencapai 38/39 siswa.   

Para pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

Sacrojes sebanyak 30 orang termasuk Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Administrasi Sekolah dan 

Tata Usaha.  Jumlah pendidik di SMP Sacrojes 

sebanyak 26 orang dan empat orang tenaga 

kependidikan. Tabel berikut menunjukkan jumlah guru 

dan tenaga kependidikan SMP Sacrojes. 

Tabel 4.2. Jumlah Guru dan latar belakang pendidikan. 

No. Pendidikan Jumlah 

1 SLTA 4 

2 D2 1 

3 D3 3 

4 S1 21 

5 S2 1 

Jumlah keseluruhan  30 

Sumber: Data yang diolah 

4.2. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi, 

studi dokumen dan kuesioner yang dikumpulkan oleh 

peneliti, maka peneliti mencoba membuat 

pendeskripsian tentang evaluasi implementasi program 
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bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

dalam PBM di SMP Negeri Hera dan SMP Katolik 

Sagrado Coração de Jesus 2016 di Díli Timor-Leste 

guna menjawab permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan untuk mengetahui bagaimana context, 

input, process, dan product dalam implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri Hera dan 

SMP Sagrado Coração de Jesus di Becora, Díli Timor-

Leste.  

4.2.1. Hasil Penelitian Context  

Bagian ini akan membahas hasil penelitian 

tentang latar belakang dan tujuan serta manfaat 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di SMP Hera dan SMP Sacrojes. 

a. Latar Belakang Implementasi Program Bahasa 

Portugis 

Bagian ini membahas tentang politik bahasa yang 

diterapkan oleh pemerintah Timor-Leste setelah 

merdeka karena politik bahasa adalah hal yang penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab 

bahasa dapat menimbulkan perselisihan di dalam 

negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ornstein 

yang menulis bahwa bahasa juga dapat menjadi 

sumber konflik di sebuah negara, seperti kerusuhan 

bahasa yang terjadi di India dan politik bahasa yang 
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dilakukan oleh rezim komunis di Cina (Jacob, 1959: 

24). Oleh sebab itu peneliti berusaha mengadakan 

penelitian ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM. 

Berdasarkan pada tulisan Ornstein tersebut di 

atas maka Timor-Leste sebagai negara baru 

membutuhkan sebuah politik bahasa yang dapat 

mengakomodir semua eksistensi bahasa daerah yang 

ada di Timor-Leste selama ini. Untuk pembahasan lebih 

lanjut dalam bagian ini akan dimulai dengan proses 

perdebatan politik bahasa oleh para pendiri negara. 

Politik bahasa telah diperdebatkan oleh para 

pendiri negara sejak permulaan perjuangan 

kemerdekaan Timor-Leste tahun 1974. Fokus 

perdebatan antara para pendiri negara yang pertama 

adalah perlunya melawan persaingan antara daerah 

yang merupakan wujud politik “devide et impera” yang 

pada waktu itu dipraktekan oleh kolonial Portugis. 

Jadi, perbedaan bahasa daerah merupakan masalah 

utama dan harus diatasi demi terjaminnya persatuan 

bangsa.  

Helen M. Hill (2000: 95) menulis bahwa persoalan 

pertama yang dihadapi oleh para pendiri negara Timor-

Leste adalah persaingan antara daerah dan masyarakat 

di masing-masing daerah tidak menerima antara satu 
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daerah dengan daerah yang lain. Mereka memandang 

daerah lain sebagai orang asing sehingga jarang 

berkomunikasi. Lebih rumit lagi adalah para pendiri 

negara ada yang tidak dapat berkomunikasi dengan 

bahasa Tetum, sehingga antara mereka harus 

berkomunikasi dengan bahasa Portugis. 

 Berdasarkan pada persoalan-persoalan yang 

ditulis oleh Helen tersebut pada bulan Juni dan Juli 

tahun 1974 para pendiri negara memulai perdebatan 

tentang politik bahasa bagi masa depan Timor-Leste. 

Politik dan perencanaan bahasa pada awalnya adalah 

bahasa Tétum dengan tujuan ingin mempromosikan 

kebudayaan Timor-Leste. Promosi kebudayaan ini 

kemudian dilakukan lewat program alfabetisasi yang 

dijalankan oleh FRETILIN melalui penerbitan buku-

buku panduan mengajar yang berjudul Timor adalah 

negeri kita (Rai Timor Rai Ita Nian) (Helen, 2000: 76). 

Taylor (1998: 64) menulis bahwa buku panduan 

penyelenggaraan kampanye alfabetisasi ini ditulis 

dalam bahasa Tétum. Isinya adalah 50 buah kosa kata 

yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi harus disampaikan sesuai dengan konteks kata-

kata yang tertuang dalam modul pengajaran. Adapun 

promosi kebudayaan yang dilakukan lewat lagu-lagu 

dalam bahasa Tétum. Salah satu lagu yang paling 

terkenal adalah lagu Foho Ramelau.  



73 
 

Isi dari lagu ini menggambarkan penderitaan 

rakyat Timor-Leste selama berabad-abad di bawah 

kolonial Portugis. Komposisi lagu itu sbagai berikut: 

Eh Foho Ramelau, Foho Ramelau 
Sá bé ás liu ó tutun 

Sá bé bein liu ó lolon eh! 
Tan sá Timor oan hakruk bei-beik? 
Tan sá Timor oan sudur uai-uain? 
Tan sá Timor oan atan uai-uain? 

Hader rai hun mutin ona la! 
Hader loron foun sa’e ona la! 

Loke matan loron foun to’o iha ó knua 
Loke matan loron foun iha ita rain 

Hader kaer rasik kuda talin eh! 
Hader ukun rasik ita rain eh! 

Yang berarti bahwa:  

Oh Ramelau, gunung Ramelau 
Apa yang lebih tinggi dari puncakmu 

Apa yang lebih agung dari lereng-lerengmu 
Mengapa rakyat Timor selalu tunduk? 

Mengapa rakyat Timor menyembunyi kepala? 
Mengapa rakyat Timor selalu membudak? 

Bangunlah, fajar telah menyinsing 
Bangunlah, matahari sudah terbit 

Bukalah matamu, matahari telah menyinari daerahmu 
Bukalah matamu, matahari telah menyinari bumi kita 

Bangun dan peganglah kendali sendiri 
Bangun dan pimpinlah negara kita. 

Di samping itu kebijakan pendidikan FRETILIN 

menganjurkan rakyat belajar membaca dan menulis 

dalam bahasa mereka sendiri atau bahasa Tétum 

sebelum belajar bahasa Portugis (Program FRETILIN, 

Oktober 1974). Thomaz (2002:103) menulis bahwa 

bahasa Tétum telah menjadi bahasa ofisial sebelum 

kedatangan kolonial Portugis. Bahasa Tétum telah 

digunakan sebagai bahasa ofisial oleh kerajaan Bé-Háli 

untuk mempersatukan bagian timur pulau Timor di 
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bawah komando militer. Ketika Ordo Misionaris 

Domican tiba di Timor-Leste langsung mengadopsi 

bahasa Tétum sebagai bahasa pengajaran agama dan 

doa. Lebih lanjut Thomaz menegaskan bahwa bahasa 

Tétum adalah bahasa yang memiliki pengaruh kuat 

serta sebagai bahasa yang dikuasai oleh mayoritas 

masyarakat. 

Meskipun bahasa Tétum memiliki kelebihan-

kelebihan tertentu dalam sejarah Timor-Leste, namun 

dalam proses perkembangan politik bahasa, Tétum 

tersingkir dari penggunaannya sebagai bahasa nasional 

dan bahasa ofisial pada awal kemerdekaan Timor-Leste 

karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, jika 

Tétum digunakan sebagai bahasa nasional bisa 

mengasingkan orang Timor dari kelompok bahasa lain. 

Mario Carrascalão (Mantan gubernur Timor-Timur, 

1982-1992) dalam wawancara (Soares, 6/8/2016) 

menjelaskan bahwa pada masa kolonial Portugis 

penduduk Oecussi di bagian barat dan penduduk 

Lautem di bagian ujung timur negara Timor-Leste 

mayoritas masyarakat tidak dapat berkomunikasi 

dalam bahasa Tétum. Mereka hanya dapat 

berkomunikasi dalam bahasa Portugis. Kedua, Tétum 

dan semua bahasa Timor lainnya, dipandang belum 

berkembang oleh para pendiri negara. Ketiga, Tétum 

belum bisa digunakan sebagai bahasa ilmiah dalam 
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bidang akademik. Itulah sebabnya bahasa Portugis 

diadopsi dan ditetapkan sebagai bahasa ofisial.  

Nicolau Lobato, Perdana Menteri Gabinet 28 

November 1975 menyatakan; “Nos escolhemos como 

língua nacional de Timor-Leste a língua Portuguesa” 

(Felgueiras, 2001: 46), artinya kita memilih bahasa 

Portugis sebagai bahasa nasional Timor Leste. Politik 

bahasa Portugis kemudian berhenti di tengah jalan 

karena ada anekssasi dari militer Indonesia pada 

tanggal 7 Desember 1975. Politik bahasa Timor-Leste 

baru dilanjutkan kembali setelah Timor-Leste berjuang 

selama 24 tahun dan memisahkan diri dari NKRI 

melalui referendum yang diselenggarakan oleh PBB 

pada tanggal 30 Agustus 1999. 

Di bawah pengawasan PBB Timor-Leste 

merestorasi kembali kemerdekaannya pada tanggal 20 

Mei 2002. Restorasi kemerdekaan itu didahului oleh 

adanya suatu pemilihan nasional yang diselenggarakan 

pada tanggal 30 Agustus 2001 untuk memilih anggota 

Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar (Assembleia 

Constituante) dengan tujuan khusus untuk membuat 

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). 

Pada waktu itu ada 15 partai politik yang menjadi calon 

peserta pembuat undang-undang pada pemilihan 

nasional pertama. Namun yang memperoleh suara 

untuk menjadi perwakilan dalam anggota Majelis 
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Pembuat Undang-Undang adalah 12 partai. Perwakilan 

dari ke-12 partai politik tersebut sebanyak 88 orang. 

Perwakilan partai dan jumlah anggota partai yang 

mewakili partainya di dalam Majelis Pembuat Undang-

Undang tersebut adalah seperti yang terdaftar pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.3. Daftar Partai dan suara yang diperoleh. 

No Nama Partai Perolehan Suara 

1 FRETILIN Front Revolusioner Timor Merdeka 54 Kursi 

2 PD Partai Demokrasi 7 Kursi 

3 PSD Partai Sosial Demokratik 6 Kursi 

4 ASDT Persatuan Sosial Demokratik 6 Kursi 

5 PNT Partai Nasionalis Timor 2 kursi 

6 UDT Uni Demokrat Timor 2 Kursi 

7 KOTA Uni Putra Pahlawan Timor 2 Kursi 

8 PPT Partai Rakyat Timor 2 Kursi 

9 PDC Partai Demokrat Kriste 2 Kursi 

10 UDC Uni Demokrat Kristen 1 Kursi 

11 PST Partai Sosialis Timor 1 Kursi 

12 PL Partai Liberal 1 Kursi 

  Jumlah anggota asembleia konstituante 88 orang 

Sumber: As Raizes da Resistencia, 2001. 

Dalam proses perdebatan politik bahasa oleh 

para anggota majelis pembuat undang-undang, setiap 

partai yang memperoleh perwakilan datang dengan 

politik bahasanya masing-masing disertai dengan 

berbagai dalih dan pertimbangan berdasarkan logika 

(Soares, et al, 2015: 16). FRETILIN yang mendapat 54 

kursi mayoritas dalam majelis pembuat undang-

undang dasar mempertahankan bahasa Portugis 

sebagai bahasa nasional dan ofisial, karena tetap 

berkomitmen pada keputusan tahun 1974. Keputusan 

FRETILIN ini berlandaskan pada pertimbangan-
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pertimbangan bahwa; (1) Bahasa Portugis sebagai 

identitas masyarakat Timor-Leste; (2) Bahasa Portugis 

sebagai bahasa resistensi; (3) Bahasa Portugis sebagai 

bahasa persatuan nasional dan (4) Bahasa Portugis 

pembeda masyarakat Timor-Leste dari negara-negara 

tetangganya.  

Kemudian disusul oleh partai Demokrat (PD) 

yang mengusulkan bahasa Tétum sebagai bahasa 

nasional dan ofisial dengan dalih bahwa bahasa Tétum 

adalah bahasa yang sudah mendarah daging dengan 

rakyat Timor-Leste selama berabad-abad. Bahasa 

Tétum pun telah berkembang menjadi bahasa ofisial 

dalam Gereja Katolik dan sekaligus sebagai bahasa 

komunikasi antar daerah pada masa kekuasaan 

kolonial Portugis maupun new-kolonial Indonesia. 

Bahasa Tétum pun telah mengalahkan banyak bahasa 

yang masuk Timor-Leste termasuk bahasa Portugis. 

Meskipun masa kolonial berniat untuk menghilangkan 

namun bahasa Tétum tetap eksisten, oleh karena itu 

bahasa Tétum pantas dan layak menjadi bahasa ofisial 

negara (Walsh, 2001: 21). 

Kebijakan luar negeri PSD mendukung ASEAN 

dan CPLP (komunitas negara-negara berbahasa 

Portugis) tanpa memiliki prasangka buruk terhadap 

hubungan-hubungan lainnya (Walsh, 2001: 30). Di sini 

Partai Sosialis Demokrat (PSD) mempertahankan 
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bahasa Portugis sebagai bahasa ofisial negara dan 

mengusulkan pengembangan dan penyempurnaan 

bahasa Tétum agar menjadi bahasa yang memenuhi 

standar kelayakan. Bahasa Tétum masih memiliki 

kekurangan kosa kata sehingga banyak meminjam 

kata-kata dalam bahasa Portugis yang sering disebut 

sebagai bahasa kreolu.  

Partai Persatuan Sosial Demokrat Timor (ASDT) 

mengusulkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi 

negara di samping bahasa Tétum dan Portugis. ASDT 

berdalih bahwa bahasa Inggris adalah bahasa resmi 

internasional yang mempermudah negara Timor-Leste 

dalam pergaulan dunia internasional, mempermudah 

pengembangan pendidikan bagi generasi muda dalam 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping 

mengusulkan agar bahasa Portugis tetap diajarkan di 

sekolah-sekolah dan bahasa Tétum perlu 

dikembangkan serta disempurnakan karena masih 

memiliki banyak kekurangan. 

PNT (Partido Nacionalista Timorense) mendukung 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Timor-Leste 

bersamaan dengan Portugis (Walsh, 2001: 28). Partai 

Nasionalis Timor (PNT) mengusulkan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa resmi Timor-Leste dengan dalih bahwa 

selama 24 tahun banyak sumber daya manusia 

berkualitas yang dihasilkan oleh Indonesia. Mereka 
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inilah yang sekarang sedang bekerja pada lembaga-

lembaga penting negara. Mereka mempunyai 

pengetahuan tetapi mereka kesulitan dalam berbahasa 

Portugis.  

Uni Demokrat Timor (UDT, União Democrática 

Timorense) mempertahankan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi negara Timor-Leste (Walsh, 2001: 41). 

Sejak awal lahirnya partai UDT sudah memutuskan 

untuk menetapkan bahasa Portugis sebagai bahasa 

resmi, karena bahasa Portugis mempunyai ikatan 

sejarah dengan Timor-Leste. Dengan ikatan sejarah ini 

bahasa Portugis telah menjadi bagian dari identitas 

budaya Timor-Leste. Selanjutnya UDT menegaskan 

bahwa bahasa Portugis sebagai bahasa perlawanan 

pada perjuangan untuk kemerdekaan Timor-Leste. Atas 

dasar itu tidak ada kata tawar-menawar bagi 

penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi 

negara. 

Uni Putra Pahlawan Timor (KOTA), Partai Rakyat 

Timor (PPT), Partai demokrat Kristen (PDC), 

mendukung penggunaan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi negara Timor-Leste. Partai Sosialis Timor 

mengusulkan penggunaan bahasa Tétum sebagai 

bahasa resmi negara. Alasannya sama seperti yang 

diungkapkan oleh Partai Demokrat (PD). Sementara 
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partai Uni Demokrat Kristen dan Partai Liberal (PL) 

tidak ada opsi (Walsh, 2001: 23). 

Presiden Timor-Leste Xanana Gusmão ikut 

mempertahankan bahasa Portugis sebagai bahasa 

resmi negara Timor-Leste. Pernyataan Xanana ini 

disampaikan dalam pidato di depan Konferensi Negara-

Negara Berbahasa Portugis di Brasil bulan Agustus 

tahun 2002, dengan berkata: 

A opção de natureza estratégica que Timor-Leste 
concretizou com a consagração constitucional do 
Português como língua oficial a par com a língua o 
Tétum, reflete a afirmação da identidade pela 
diferença que se impôs ao mundo e, em particular, na 
região onde, deve-se dizer, existem também similares e 
vinculos de caracter étnico e cultural, com os vizinhos 
mais próximos. Manter esta identidade é vital para 
consolidar a soberania nacional (Brito et al, 2012);  

Berarti; opsi bersifat strategis bahwa Timor-Leste 

terwujud dengan pengukuhan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi secara konstitusional setara dengan 

bahasa Tetum, mencerminkan penegasan identitas 

dengan perbedaan yang dikenakan dunia dan 

khususnya di wilayah mana, mestinya mengatakan, 

ada juga yang sama dan keterkaitan karakter etnis dan 

budaya, dengan tetangga terdekat. Menjaga identitas ini 

penting untuk mengkonsolidasikan kedaulatan 

nasional. 

 Politik bahasa dari masing-masing partai dibawa 

ke komisi “A” majelis pembuat undang-undang yang 

secara khusus menanggani tentang pengajuan draf 
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undang-undang dan proses perdebatan internal komisi 

sebelum sampai pada sidang paripurna anggota majelis 

pembuat undang-undang yang berjumlah 88 orang.  

Pada awal perdebatan dalam komisi “A” masing-

masing partai mempertahankan politik bahasanya, 

sehingga tidak mencapai titik temu. Dengan keadaan 

yang demikian komisi “A” secara bertahap 

menyelenggarakan perdebatan-perdebatan guna 

mencapai titik temu untuk sebuah politik bahasa yang 

dapat mengakomodir semua perbedaan kepentingan 

yang ada. Pada akhirnya semua partai mencapai 

konsensus untuk menempatkan bahasa Portugis dan 

bahasa Tétum sebagai bahasa ofisial sedangkan bahasa 

Indonesia dan Inggris sebagai bahasa kerja. 

Hasil konsensus dalam perdebatan komisi “A” 

majelis pembuat undang-undang pada tanggal 13 

Februari 2002 akhirnya dibawa sidang paripurna 

anggota majelis pembuatan undang-undang tanggal 4 

April 2002. Dalam sidang paripurna bahasa Portugis 

dan Tétum ditetapkan sebagai bahasa resmi negara 

sementara bahasa Indonesia dan Inggris sebagai 

bahasa kerja mendapat suara mayoritas abosolut dari 

ke 88 anggota majelis pembuat undang-undang. 

Dengan demikian bahasa Portugis dan Tetum 

ditetapkan sebagai bahasa resmi negara diatur dalam 

konstitusi RDTL pasal 13 ayat 1. 
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b. Dasar Hukum Implementasi Program Bahasa 

Portugis 

Untuk melaksanakan isi konstitusi RDTL tentang 

penetapan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi, 

pemeritah mengeluarkan resolusi No. 3/2007 

tertanggal 21 Maret tentang masa transisi bahasa 

Indonesia menuju pada penggunaan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan. Kemudian pada 

tanggal 29 Oktober 2008 pemerintah mengeluarkan 

Undang-undang No. 14/2008  pasal 8, menyatakan 

bahwa bahasa sistem pendidikan dan pengajaran 

Timor-Leste adalah bahasa Tétum dan bahasa 

Portugis.  

Undang-undang dasar pendidikan No. 14/2008, 

pasal 12 d mengatakan bahwa tujuan penggunaan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

adalah untuk menguasai bahasa Portugis (Lei Bases da 

Educação No. 14/2008, 12 d).  

Berdasarkan konstitusi RDTL dan undang-

undang pendidikan tersebut di atas maka pemerintah 

melalui kementerian pendidikan memberikan instruksi 

kepada semua SMP di Timor-Leste untuk 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM di sekolah. Instruksi ini dalam bentuk 

kurikulum atau buku semua mata pelajaran yang 
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ditulis dalam bahasa Portugis untuk diajarkan kepada 

peserta didik.  

Berdasarkan pada semua pernyataan di atas 

maka dikatakan bahwa instruksi penggunaan bahasa 

Portugis sebagai pengantar pendidikan sudah ada 

hanya guru yang masih bermasalah. Hal ini didukung 

oleh pernyataan bapak Virgilio, wakil kepala sekolah 

SMP Hera (26/1/2017) berkata:  

“Instruksi kementerian pendidikan untuk semua 

guru untuk berbahasa Portugis sudah diberikan 

tetapi guru yang bermasalah maka para guru tidak 

berbahasa Portugis selama PBM. Pada umumnya 

guru memahami bahasa Portugis namun belum 

fasih berbahasa Portugis maka mereka tidak 

menjelaskan pelajaran dalam bahasa Portugis.” 

c. Tujuan dan Manfaat Implementasi Program 

Bahasa Portugis  

Undang-Undang Pendidikan (Lei de Bases da 

Educação) Timor-Leste No. 14/2008 pasal 8 

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). 

Undang-Undang Pendidikan No. 14/2008 pasal 

12 d mengatakan bahwa tujuan pendidikan dasar 

(Objectivos do ensino básico) adalah menjamin 

penguasaan bahasa Portugis dan bahasa Tétum 

(Garantir o domínio das línguas portuguesa e tétum). 
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Dalam wawancara dengan bapak Reis, kepala 

sekolah SMP Hera (17/11/2016) mengatakan bahwa 

tujuan implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan adalah memproduksikan 

pemimpin Timor-Leste yang mampu berkomunikasi dan 

bekerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis 

(CPLP) agar dengan mudah mendapat bantuan dari 

negara-negara berbahasa Portugis apabila suatu saat 

ada ancaman dari negara lain atas Timor-Leste. 

Dalam wawancara dengan bapak Virgilio, wakil 

kepala sekolah SMP Hera (25/10/2016) mengatakan 

bahwa tujuan implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan adalah untuk 

mempertahankan identitas sejarah sebagai suatu 

bangsa yang dijajah paling lama di dunia; menjalin 

kerja sama dengan bangsa-bangsa jajahan Portugal 

(CPLP). 

Dalam wawancara dengan bapak Pe. Guilhermino 

da Costa, kepala sekolah SMP Sacrojes (15/11/2016) 

mengatakan bahwa tujuan implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan, karena bahasa 

Tétum belum bisa dipakai untuk istilah ilmiah. 

Dalam wawancara dengan bapak Inácio Ximenes 

(14/11/2016) mengatakan bahwa tujuan implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 
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adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk 

melanjutkan studi di negara-negara CPLP. 

Jika semua tujuan di atas dirangkum maka 

tujuan implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan SMP adalah untuk: pertama, 

menjamin penguasaan bahasa Portugis; kedua, 

memproduksi pemimpin Timor-Leste yang mampu 

berkomunikasi dan bekerja sama dengan negara-

negara berbahasa Portugis (CPLP); ketiga, 

mempertahankan identitas sejarah sebagai suatu 

bangsa yang dijajah paling lama di dunia; keempat, 

memperoleh ilmu pengetahuan; kelima, memperoleh 

beasiswa dari pemerintah. 

Manfaat implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan bagi rakyat Timor-Leste 

adalah mengembangkan budaya Portugal menjadi 

budaya Timor-Leste melalui implementasi bahasa 

Portugis, sebagai peringatan sejarah kepada generasi 

muda bahwa Timor-Leste adalah negara jajahan 

Portugal selama 460 tahun, mempermudah masyarakat 

dalam memberikan nama kepada jenis hidangan sesuai 

dengan nama hidangan bangsa Portugal terutama 

hidangan dalam perayaan-perayaan yang 

diselenggarakan oleh para pemimpin masyarakat 

(kepala sekolah SMP Hera, 17/11/2016).  
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Wakil Kepala Sekolah SMP Hera berkata bahwa 

manfaat implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan adalah keputusan politik untuk 

menarik simpati bangsa Eropa agar bisa membantu 

Timor-Leste apabila suatu saat dalam keadaan bahaya 

(25/10/2016).  

Tetapi Kepala Sekolah SMP Sacrojes mengatakan 

bahwa implementasi bahasa Portugis bagi rakyat 

Timor-Leste kurang bermanfaat karena penggunaannya 

sebatas administrasi yang dipakai oleh para pemimpin 

tertinggi dan pemimpin tinggi negara saja, sedangkan  

dalam kehidupan sosial ekonomi rakyat, bahasa 

Portugis tidak bermanfaat apa-apa (15/11/2016).  

Sedangkan Wakil Kepala Sekolah SMP Sacrojes 

mengatakan bahwa manfaat implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah 

berbahasa Portugis (14/11/2016).  

4.2.2.Hasil Penelitian Input 

Input adalah tahap kedua evaluasi CIPP setelah 

evaluasi context. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui input yang ada di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes maka pada bagian ini membahas tentang 

input yang ada di dua sekolah bersangkutan. Program 

input yang dibahas pada bagian ini adalah 1) Dasar 

hukum implementasi bahasa Portugis; 2) Asal usul 

instruksi implementasi bahasa Portugis; 3) Rencana 
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kurikulum pendidikan dasar siklus III dan strategi 

implementasi; 4) Sumber daya manusia; 5) Sarana 

prasarana; 6) Kurikulum; 7) Buku-buku sumber; 8) 

Pembiayaan. 

a. Asal Usul Instruksi Implementasi Program 

Bahasa Portugis 

Dalam wawancara, Kepala Sekolah SMP Hera 

(30/11/2016) mengatakan bahwa instruksi 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan berasal dari pemerintah melalui 

kementerian pendidikan Timor-Leste. Pernyataan yang 

sama juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah 

SMP Hera bahwa instruksi implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan berasal 

dari menteri pendidikan namun berdasarkan pada 

hukum yaitu konstitusi RDTL di mana dikatakan 

bahwa bahasa resmi Timor-Leste adalah bahasa 

Portugis dan bahasa Tétum (wawancara, 25/10/2016). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala 

Sekolah SMP Sacrojes (15/11/2016) bahwa instruksi 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan berasal dari kementerian 

pendidikan berdasarkan pada konstitusi RDTL pasal 

13 yang menyatakan bahwa salah satu bahasa resmi 

Timor-Leste adalah bahasa Portugis. 
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Wakil Kepala Sekolah SMP Sacrojes 

(14/11/2016) juga mengatakan hal yang sama, bahwa 

instruksi implemenrasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan berasal dari kementerian 

pendidikan yaitu berdasarkan pada Undang-undang 

pendidikan yang menyatakan bahwa bahasa pengantar 

pendidikan adalah bahasa Portugis. 

Berdasarkan pada semua informasi di atas dapat 

membuat kesimpulan bahwa instruksi penggunaan 

Bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

di SMP Hera dan SMP Sacrojes berasal dari 

kementerian pendidikan Timor-Leste. 

Cara yang ditempuh oleh kementerian 

pendidikan untuk memberikan instruksi kepada 

semua SMP adalah pendistribusian buku pelajaran. 

Pernyataan ini sesuai dengan informasi Kepala Sekolah 

SMP Hera bahwa instruksi implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan sampai 

kepada sekolah dan guru dengan cara 

mendistribusikan buku-buku mata pelajaran 

berbahasa Portugis kepada segenap sekolah untuk 

dipakai oleh guru dan siswa selama PBM berlangsung 

(wawancara, 30/11/2016).  

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh 

wakil kepala sekolah SMP Hera, bahwa instruksi 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 
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pengantar pendidikan disampaikan dalam bentuk 

tulisan yaitu kementerian pendidikan membuat 

pedoman penggunaan bahasa Portugis di tingkat 

nasional kemudian didistribusikan kepada semua 

sekolah di seluruh wilayah Timor-Leste, termasuk SMP 

Hera (wawancara, 25/10/2016). 

Walaupun implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan ini adalah kebijakan 

pemerintah namun isi instruksi ini belum dapat 

dipahami oleh semua guru bidang studi. Dalam 

menjalankan instruksi tersebut kepala sekolah SMP 

Hera (30/11/2016) mengatakan bahwa secara umum 

guru belum memahami dengan baik isi instruksi 

sehingga belum mampu membuat RPP dalam bahasa 

Portugis, lebih tegas lagi beliau berkata bahwa untuk 

menulis surat sakit saja pun belum mampu. Secara 

umum bahasa Portugis hanya dapat dipakai untuk 

membuat administrasi namun masih sangat sulit bagi 

guru untuk berkomunikasi.  

Dalam kaitan dengan kemampuan guru 

memahami isi instruksi ini, kepala sekolah SMP 

Sacrojes (15/11/2016) mengatakan bahwa isi instruksi 

itu jelas bagi kepala sekolah dan guru untuk 

diimplementasikan dalam PBM walaupun masih ada 

kesulitan-kesulitan tertentu. Apabila ada kesulitan 

mereka saling bertanya untuk mencari solusi. 
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Selain dari itu, wakil kepala sekolah SMP 

Sacrojes juga mengatakan bahwa isi instruksi itu jelas 

bagi kepala sekolah untuk diimplementasikan dalam 

PBM (wawancara, 14/11/2016). Dalam hal ini isi 

pelajaran dalam bentuk buku pelajaran dapat 

dipahami oleh para pendidik untuk membuat RPP 

dalam bahasa Portugis kemudian diajarkan kepada 

peserta didik walaupun dalam bahasa Tétum. 

Dari semua informasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa instruksi pemerintah kepada guru untuk 

mengimplementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM berupa buku pelajaran. Namun 

dalam implementasi program bahasa Portugis ini 

masih ada kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan para 

guru selalu mencari jalan penyelesaiannya dengan cara 

belajar kelompok atau konsultasi dengan teman 

mereka yang dipandang lebih tahu. 

b. Rencana Kurikulum Pendidikan SMP   

Perencanaan kurikulum adalah wewenang 

kementerian pendidikan nasional. Oleh karena itu 

untuk menjelaskan Rencana Pendidikan SMP peneliti 

mengadakan studi dokumen terhadap perencanaan 

kurikulum nasional yang dibuat oleh kementerian 

pendidikan nasional. Hasil studi dokumen diuraikan 

seperti berikut. 
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1) Periode sebelum publikasi Hukum 

Pendidikan Dasar 

Dalam rencana pembangunan nasional (PDN, 

Palno Desenvolvimento Nacional), pendidikan dianggap 

sebagai salah satu prinsip pembangunan nasional 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan buta huruf. 

Pandangan ini sebagai cara untuk mempromosikan 

pembangunan ekonomi dan cara hidup masyarakat 

Timor-Leste. Hal ini sesuai dengan motto yang 

mengatakan “membangun bangsa melalui pendidikan 

yang berkualitas.” Oleh karena itu pemerintah 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik yang 

berkontribusi penuh dan tegas untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan dalam PDN, yaitu memperbaiki tingkat 

pendidikan penduduk (Pacheco et al, 2009: 10). 

Dalam pengertian ini, dan dalam hal kebijakan 

pendidikan, dalam ayat 1 sampai 4 Pasal 59 konstitusi 

RDTL tentang pendidikan dan kebudayaan, 

menetapkan bahwa: 1) Negara mengakui dan menjamin 

hak warga negara untuk pendidikan dan kebudayaan, 

bertanggung jawab untuk menciptakan sistem 

pendidikan dasar umum dan universal, wajib dan jika 

mungkin bebas, berdasarkan pada hukum. 2) Setiap 

orang memiliki persamaan hak atas kesempatan yang 

sama dalam mengakses pendidikan dan pelatihan 

profesional. 3) Negara mengakui dan mengawasi 
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pendidikan swasta dan koperasi. 4) Negara menjamin 

semua warga negara sesuai dengan kemampuan 

mereka, akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 

penelitian ilmiah dan kreasi artistik."  

Peristiwa penting lainnya adalah realisasi dari 

Kongres Nasional Pendidikan Pertama yang 

dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2003 untuk 

menjamin pendidikan berkualitas bagi semua warga 

negara. Dalam kongres pendidikan inilah bahasa 

Portugis dan bahasa Tétum ditetapkan sebagai bahasa 

pengantar PBM.  

2) Kebijakan Pendidikan Nasional  

Untuk merealisasikan hasil kongres tersebut di 

atas maka pada tahun 2007 terbitlah sebuah dokumen 

tentang perenacanaan pendidikan periode 2007-2012 

berjudul Rencana Kurikulum Pendidikan SMP dan 

Strategi Pelaksanaannya (Plano Curricular do 3o Ciclo do 

Ensino Básbico) dan Strategi Implementasinya. Dalam 

rangka untuk meresmikan dan mempublikasikan 

tujuan kebijakan pendidikan untuk lima tahun periode 

2007-2012, Menteri Pendidikan menyusun dokumen 

"Membangun bangsa kita melalui pendidikan yang 

berkualitas (Construir a nossa Nação através de uma 

educação de qualidade)" pada tahun 2007 (Pacheco et 

al, 2009: 12).  
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Seluruh dokumen itu menekankan gagasan 

bahwa kemampuan untuk mengembangkan sistem 

pendidikan hendaknya mampu menanggapi secara 

efektif terhadap hak-hak dan kebutuhan warga Timor-

Leste dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan 

tergantung pada solusi kolektif dalam implementasi 

kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: 1) 

Membangun konsensus nasional tentang pendidikan; 2) 

Memajukan partisipasi semua orang yang 

mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam 

membangun paradigma pendidikan yang dihadapi 

masyarakat; 3) Demokratisasi sistem pendidikan, 

menjamin kesempatan yang sama untuk mengakses 

pendidikan untuk meraih keberhasilan; 4) 

Menghilangkan asimetris lokal dan sosial yang  

mencakup kualitas pendidikan,  khususnya pada 

daerah pedesaan; 5) Membentuk pendidikan dasar, 

wajib belajar sembilan tahun; 6) Memperbaiki dan 

mengorganisasi politik pendidikan dengan 

memfungsikan pusat-pusat pendidikan pada setiap 

sekolah untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang 

ideal; 7) Memberi penghargaan kepada guru sebagai 

agen perubahan dan memberikan pelatihan untuk 

menyiapkan guru yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

ilmu mengajar yang baik; 8) Mendesentralisasi 

pelayanan pendidikan dan menciptakan pendekatan 
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layanan regional  untuk membuat keputusan 

pendidikan bagi setiap konteks tertentu; dan 9) 

Menjamin dukungan pendidikan sosial kepada siswa 

yang membutuhkan dan memberikan beasiswa untuk 

mengikuti pelatihan profesional yang berkualitas 

(Pacheco et all, 2009: 12-13). 

3) UU Pendidikan 

Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional 

secara tepat maka diperlukan adanya suatu aturan 

yang mengaturnya. Oleh karena itu pada tanggal 29 

Oktober 2008, Parlemen Nasional Timor-Leste 

mengesahkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Undang-

Undang Pendidikan. Pada pasal 8 UU No. 14 tahun 

2008 ini mengatur tentang bahasa sistem pendidikan 

(Línguas do sistema educativo) yang mengatakan bahwa 

bahasa pendidikan dan pengajaran Timor-Leste adalah 

bahasa Tétum dan bahasa Portugis (As línguas de 

ensino do sistema educativo timorense são o tétum e o 

português). Kemudian dalam pasal 12 UU ini mengatur 

lagi tentang tujuan penggunaan bahasa Portugis pada 

pendidikan dasar. Pada  ayat d pasal 12 ini 

mengatakan lagi bahwa tujuan pendidikan dasar 

adalah untuk menjamin penguasaan bahasa Portugis 

dan bahasa Tétum (Garantir o domínio das línguas 

portuguesa e tétum) (Pacheco, 2009: 15). Di sini terlihat 

bahwa pasal 12 ayat d sangat mendukung pasal 8 yaitu 
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untuk menjamin penguasaan bahasa Portugis yang 

adalah bahasa pengantar pendidikan melalui proses 

belajar mengajar. 

Tujuan mendasar dari pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dari Undang-Undang 

Pendidikan, mencoba untuk mempraktekkan prinsip-

prinsip berikut: a) Untuk berkontribusi pada 

pemenuhan pribadi dan masyarakat setiap individu, 

melalui pengembangan kepribadian mereka, 

pembentukan karakter, menyadari nilai-nilai etika, 

sipil, spiritual, estetika dan fisik yang seimbang dengan 

perkembangan psikologis; b) Menjamin pembentukan 

kebudayaan, etika, sipil, kejuruan kaum muda, 

menyiapkan kaum muda untuk menjadi kritis dan 

berpendidikan kewarganegaraan, serta berlatih dan 

belajar untuk pengembangan daya kreasi mereka 

dalam waktu luang; c) Menjamin persamaan waktu bagi 

kaum muda; d) Berkontribusi pada perlindungan 

identitas dan kemerdekaan nasional serta memperkuat 

identifikasi dengan matriks sejarah Timor-Leste; e) 

Mengembangkan kemampuan setiap individu untuk 

bekerja, atas dasar pendidikan umum dan pelatihan 

khusus yang kompeten, sesuai dengan kemauan, 

kemampuan dan panggilan; f) Desentralisasi, dan 

diversifikasi struktur kegiatan pendidikan, untuk 

beradaptasi secara lokal yang memungkinkan 
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partisipasi penduduk; g) Berkontribusi pada koreksi 

asimetri lokal dan regional; h) Menjamin pelayanan 

pendidikan sosial dan pelatihan bagi kebutuhan 

penduduk, baik melalui jaringan pemerintah pusat dan 

daerah, atau dengan kerja sama swasta; i) Menjamin 

penggunaan organisasi sekolah negeri, sekolah swasta 

dan koperasi atas dasar proyek pendidikan yang 

berpedoman pada kurikulum nasional yang 

berkontribusi bagi pembangunan otonomi progresif; j) 

Menjamin kebebasan memilih sekolah untuk belajar; k) 

Berkontribusi pada pengembangan semangat dan 

praktek demokrasi; l) Menjamin pendidikan bagi 

mereka yang putus sekolah, untuk mencari 

penghargaan profesional atau budaya yang bertujuan 

untuk memenuhi persyaratan konversi dan/atau 

pengembangan profesional (Pacheco et al, 2009: 16-17). 

Untuk memenuhi secara penuh prinsip-prinsip 

dan tujuan yang ditetapkan, Undang-Undang 

Pendidikan mencurahkan dua aspek khusus yaitu: (1) 

Organisasi sebuah sistem pendidikan yang 

mengkonsolidasikan subsistem yang berbeda 

(pendidikan pra-sekolah, pendidikan sekolah, 

pendidikan non-formal dan pelatihan kejuruan) di 

sekitar pendidikan sepanjang hayat (ayat 1, pasal 7); (2) 

Mengadopsi bahasa Tetum dan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi dalam proses belajar mengajar, sistem 
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pendidikan Timor-Leste menurut pasal 8 (Pacheco et al, 

2009: 17-18).  

Untuk tahap pendidikan SMP kita melihat secara 

khusus kebutuhan: (1) Memastikan pelatihan penuh 

bagi semua anak dan remaja melalui pengembangan 

keterampilan, pengetahuan, pemikiran, belajar untuk 

hidup bersama; (2) Memfasilitasi pencapaian 

pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang 

memungkinkan anak dan remaja untuk melanjutkan 

studi atau penyisipan siswa dalam skema pelatihan 

kejuruan; (3) Menjamin penguasaan Portugis dan 

Tetum, tetapi tidak membatasi siswa untuk belajar 

bahasa asing; (4) Mengembangkan fisik dan motorik 

yang efektif, menilai kegiatan manual dan pendidikan 

seni dan semua pengalaman yang mendorong 

kematangan afektif sosial; (5) Mengembangkan 

pengetahuan dan merangsang apresiasi nilai-nilai 

identitas, bahasa resmi, bahasa nasional, sejarah dan 

budaya Timor Leste; (6) Menjamin kebebasan hati 

nurani dan memperoleh pengertian tentang pendidikan 

kewarganegaraan, moral dan agama; (7) Memberikan 

dukungan khusus dan menciptakan kondisi untuk 

pengembangan penuh bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus (Pacheco, 2009: 18-19). 

Garis besar kurikulum nasional harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip dan pedoman yang 
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ditetapkan di bawah ini: a) Kurikulum nasional harus 

jelas tentang apa yang harus guru ajarkan dan apa 

yang harus siswa pelajari, dan pernyataan pedoman 

umum untuk semua sekolah adalah untuk menjaga 

prinsip-prinsip globalisasi dan sesuai urutan 

kurikulum; b) Kurikulum nasional akan memiliki 

struktur gagasan bahwa sekolah memberikan 

dukungan agar semua siswa dapat mencapai 

pembelajaran yang direncanakan untuk berbagai 

bidang dan disiplin ilmu; c) Kurikulum nasional 

terfokus pada penataan belajar untuk akuisisi dan 

pengembangan baik pendidikan umum maupun 

pelatihan yang ditargetkan untuk studi lebih lanjut 

atau untuk akses ke dunia kerja; d) Kurikulum 

nasional akan mencakup basis pelatihan disiplin ilmu 

dan non-disiplin dari pelatihan sesuai dengan mandat 

sekolah khusus di Timor Timur; e) Kurikulum nasional 

dilaksanakan di masing-masing sekolah dengan 

mempertimbangkan konteks lokal dan sumber daya 

yang guru dan siswa gunakan untuk membangun 

lingkungan belajar; f) Kurikulum nasional terstruktur 

untuk semua sekolah, tidak termasuk partisipasi 

keluarga dalam pengaturan sekolah, atau mengabaikan 

identitas budaya komunitas pendidikan; g) Kurikulum 

nasional akan dilaksanakan atas dasar koordinasi 

semua lembaga Kementerian Pendidikan dengan 
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struktur yang ada di tingkat kabupaten dan sekolah; h) 

Kurikulum nasional dinyatakan dalam hal budaya 

dasar dan umum yaitu terdiri dari sejumlah 

pengetahuan tertentu, nilai, sikap, prosedur dan 

kemampuan, yang diperoleh melalui proses belajar 

mengajar di sekolah; i) Kurikulum nasional akan 

didasarkan pada bimbingan dan dukungan yang 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan 

dasar (Pacheco et al, 2009: 21-22). 

Menurut Pacheco et al (2009: 37) perencanaan 

kurikulum pendidikan dasar siklus III, 

pengorganisasian kurikulum dan mata pelajaran untuk 

kelas VII, VIII dan kelas IX merupakan rencana 

operasional untuk mencapai tujuan, yaitu untuk 

menjawab pertanyaan: Mengapa mengajar? Apa itu 

mengajar? Kapan mengajar? Bagaimana mengajar? 

Dengan apa mengajar? Semua pertanyaan itu dapat 

dijawab berdasarkan pada tujuan pendidikan dasar 

Timor-Leste seperti yang tertera pada UU No. 14 tahun 

2008 pasal 12 ayat d yang menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan dasar adalah untuk menjamin penguasaan 

bahasa Portugis dan bahasa Tétum. Maka semua 

pertanyaan dapat dijawab dengan berkata: mengajar 

untuk menguasai bahasa Portugis dan bahasa Tétum 

dengan cara menggunakan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar PBM setiap hari sekolah. 
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Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab dengan 

mengatakan bahwa mengajar itu untuk mencapai 

tujuan pendidikan dasar nasional yaitu untuk 

menjamin penguasaan bahasa Portugis dan bahasa 

Tétum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Pendidikan No. 14 tahun 2008 pasal 12 d. Pengajaran 

dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan oleh kementerian pendidikan yaitu pada 

bulan Januari-Maret, Mei-Juli dan September-

November sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah. 

Pengajaran harus didasarkan pada rencana kurikulum 

yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dengan 

mempergunakan buku-buku mata pelajaran yang 

diterbitkan oleh kementerian pendidikan sebagai satu-

satunya buku sumber; seperti buku mata pelajaran, 

Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

matematika, pendidikan kewarganegaraan dan lain-

lain.   

Tujuan khusus pendidikan SMP adalah untuk 

mencapai budaya modern yang sistematis, dengan 

dimensi-dimensinya, teori dan praktek, humanistik, 

sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olah 

raga, pendidikan keterampilan atau kerja, bimbingan 

karir akademik dan profesional, menyediakan pelatihan 

berikutnya, tunduk pada jalur permeabilitas pelatihan, 
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mengembangkan otonomi kepribadian (Pacheco et al, 

2009: 38). 

4) Kurikulum 

Kurikulum merupakan sarana perencanaan 

pendidikan yang paling penting bagi penyelenggaraan 

PBM setelah sumber daya manusia dan sarana 

prasarana. Kurikulum berisi serangkaian rencana 

pembelajaran yang harus diselesaikan melalui PBM 

yang secara mutlak dilaksanakan oleh guru dan siswa 

di kleas setiap hari. Kurikulum ini harus dipegang 

sebagai dasar bagi siswa untuk belajar dan guru untuk 

membuat RPP sebelum menyelenggarakan PBM. 

Kurikulum itu sejumlah mata pelajaran berisikan 

sejumlah pokok dan sub pokok bahasan yang harus 

dipelajari dalam tiga caturwulan setiap tahun. 

Kurikulum pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan 

SMP, yaitu: a) Bidang pengembangan linguistik, untuk 

mengembangkan ilmu bahasa (Tétum, Portugis dan 

bahasa Inggris); b) Bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan seperti Sejarah, Geografi, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam; c) Bidang pengembangan diri 

dan sosial seperti; Pendidikan Seni, Pendidikan Olah 

Raga, Pendidikan Agama dan Moral, Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Pacheco et 

al, 2009: 38-39). Ketiga bidang ini dipandang sangat 
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penting bagi pendidikan untuk diraih dalam 

penyelenggaraan pendidikan SMP di Timor-Leste. 

Bidang pengembangan bahasa bertujuan untuk 

mempermudah siswa untuk memperoleh sejumlah 

pengalaman belajar, sebagai pelajaran bahasa dengan 

status politik, budaya, pendidikan dan kehidupan 

sosial yang berbeda, menjamin kesempatan, sikap dan 

minat untuk mengembangkan ilmu bahasa yang 

dibutuhkan dalam kehidupan masing-masing, 

memperkaya diri, berpartisipasi dalam dunia kerja, dan 

keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai 

dengan orientasi politik pendidikan 2007-2012, Bahasa 

Portugis adalah bahasa pembelajaran utama untuk 

digunakan di tingkat nasional, di sekolah-sekolah 

pendidikan dasar dan menengah. Bahasa Tetum, juga 

sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional yang harus 

diajarkan di sekolah-sekolah tetapi hanya digunakan 

sebagai alat bantu pengajaran (Pacheco et al, 2009: 39). 

Bahasa Tétum baru digunakan sebagai alat bantu 

mengajar, karena bahasa Tétum masih memiliki 

banyak kekurangan seperti; belum ada tata bahasa 

yang baku, belum memiliki perbendaharaan kata 

Tétum yang memadai. 

Alokasi waktu untuk setiap bidang studi dalam 

setiap minggu adalah seperti berikut: a) Untuk bidang 

pengembangan linguistik sebanyak 11 jam pelajaran 
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setiap minggu, b) Untuk bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan sebanyak 11 jam pelajaran setiap minggu, 

c) Untuk bidang pengembangan pribadi dan sosial 

sebanyak 8 jam pelajaran setiap minggu (Pacheco et al, 

2009: 40). 

Secara rinci setiap bidang dan bidang studi yang 

terkandung di dalam kurikulum pendidikan dasar 

siklus III serta beban mengajar mereka untuk setiap 

bulan dapat ditetapkan dalam sebuah tabel seperti 

berikut. 

Tabel 4.4. Perencanaan Kurikulum Pendidikan Dasar 

Siklus III 

Bidang (Bidang Studi) 
Kelas 

VII VIII IX 

Bidang Pengembangan Linguistik   

Bahasa Tetum 3 3 3 

Bahasa Portugis 5 5 5 

Bahasa Inggris 3 3 3 

Bidang Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan  

  

Matematika 5 5 5 

Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3 

Sejarah dan Geografi 3 3 3 

Bidang Pengembangan Diri dan Sosial       

Pendidikan Olah Raga 2 2 2 

Pendidikan Kesenian 2 2 2 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak 
Asasi Manusia 

2 2 2 

Pendidikan Agama dan Moral 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran 30 30 30 

Sumber: Pacheco et al (2009: 40-41) 

Pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada 

keputusan nasional, yaitu: organisasi waktu sekolah, 

organisasi siswa, unit pengajaran, distribusi guru 
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setiap departemen/kelompok pengajaran, jadwal siswa 

dan guru, dan lamanya pembelajaran siswa. Dalam 

pengaturan waktu sekolah pendidikan dasar siklus III, 

dikatakan bahwa ada 30 jam pelajaran setiap minggu. 

Ke-30 jam pelajaran tersebut dibagi dengan lima hari 

per minggu yaitu hari Senin hingga hari Jum’at. 

Permintaan ini harus disesuaikan dengan kondisi 

sekolah Timor-Leste termasuk faktor yang 

berhubungan dengan jadwal siswa dan guru. Setiap 

hari ada 7 atau 6 jam pelajaran. Kurikulum ini 

dikembangkan atas dasar kalender pelajaran, yaitu: a) 

Januari–Maret, Mei–Juli dan September–November 

diselingi dengan satu bulan liburan; b) 36 minggu 

pembelajaran; c) Pembelajaran berlangsung selama 5 

hari, hari Sabtu dapat digunakan untuk kegiatan 

ekstra kurikuler; d) 180 hari pembelajaran; e) Ada 45 

menit per jam pelajaran, sehingga dapat 

dikelompokkan menjadi 90 menit per sesi; f) Paling 

banyak ada 4 mata pelajaran setiap hari (Pacheco et al, 

2009: 41 – 42). 

Penggunaan buku pedoman adalah instrumen 

manajemen guru dan suatu dasar fundamental bagi 

pembelajaran siswa untuk menkongkritkan program 

pendidikan di kelas dan untuk kegiatan pembelajaran 

lain. Buku pedoman ini membantu guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar di sekolah dan 
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membantu siswa untuk belajar di sekolah atau belajar 

mandiri. Dalam kehidupan masyarakat Timor-Leste, 

buku teks digunakan sebagai sarana yang mutlak bagi 

siswa SMP untuk digunakan sebagai sumber segala 

ilmu pengetahuan tetapi pendidik dapat menggunakan 

sumber lain yang bisa membantu para siswa untuk 

belajar. Dalam pendidikan Timor-Leste, buku teks 

merupakan satu-satunya dukungan bagi guru untuk 

menyelenggarakan PBM (Pacheco et al, 2009: 45). 

Semua mata pelajaran adalah penting bagi 

pendidikan anak didik, namun mengingat sumber daya 

keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Timor-Leste 

maka pemerintah memberikan prioritas kepada 

sebagian buku yang dianggap lebih penting dari buku-

buku lain untuk diproduksi. Buku-buku yang dianggap 

lebih penting itu adalah buku pedoman untuk mata 

pelajaran; Bahasa Portuguis, Bahasa Tétum, Bahasa 

Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan 

Sejarah & Geografi (Pacheco et al, 2009: 45). Jadi ada 

enam buku mata pelajaran yang dianggap jauh lebih 

penting dari buku mata pelajaran lain.  

Setiap mata pelajaran diajarkan kepada peserta 

didik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 

45 menit per jam pelajaran. Alokasi waktu untuk setiap 

mata pelajaran berbeda-beda sesuai dengan ketetapan 

yang dibuat oleh kementerian pendidikan melalui 
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bagian kurikulum nasional yaitu antara dua sampai 

lima jam pelajaran setiap minggu. Berdasarkan pada 

studi dokumen ditemukan bahwa di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes ada 11 mata pelajaran yang harus diajarkan 

oleh guru kepada peserta didik. Semua buku pelajaran 

ditulis dalam bahasa Portugis kecuali mata pelajaran 

bahasa Tétum dan bahasa Inggris.  Untuk mata 

pelajaran bahasa Tétum, Bahasa Portugis dan Bahasa 

Inggris, masing-masing ditulis dalam bahasanya. Ada 

pun daftar ke-11 mata pelajaran tersebut beserta 

alokasi waktunya bagi setiap mata pelajaran dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. Daftar mata pelajaran dan alokasi waktu 

No.  Nama Mata Pelajaran 
Jam 

Pelajaran 

1 Bahasa Tétum 2 

2 Bahasa Portugis  5 

3 Bahasa Inggris 4 

4 Matematika 5 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 

6 Sejarah dan Geografi 4 

7 Olah Raga 2 

8 Pendidikan Artistik 2 

9 Pendidikan Kewarganegaraan  2 

10 Pendidikan Agama dan Moral 2 

11 Kompetensi Untuk Hidup dan Bekerja 2 

  35 

Sumber: SMP Hera & SMP Sacriojes 2016 

Untuk menjamin perawatan buku-buku 

pelajaran, maka SMP Hera dan SMP Sacrojes masing-

masing mengalokasikan satu ruangan khusus untuk 
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dijadikan sebagai ruang perpustakaan untuk 

menyimpan buku milik sekolah. 

Dalam wawancara (17/11/2016), kepala sekolah 

SMP Hera mengatakan bahwa SMP Hera memiliki 

sebuah perpustakaan yang menampung sejumlah buku 

untuk guru dan siswa. Mayoritas buku dalam 

perpustakaan ini ditulis dalam bahasa Portugis dan 

bahasa Tétum sebelah-menyebelah untuk 

mempermudah guru yang berkesulitan bahasa 

Portugis. Tetapi  buku pelajaran bahasa Inggris, buku 

pelajaran bahasa Tétum dan buku pelajaran bahasa 

Portugis ditulis dalam bahasa bersangkutan. Semua 

buku yang ada diberikan oleh pemerintah melalui 

kementerian pendidikan karena SMP Hera adalah SMP 

negeri di mana pemerintah adalah pemiliknya.  

Dalam wawancara (26/1/2017), Neria seorang 

siswi kelas VIII SMP Hera juga mendukung pernyataan 

kepala sekolah Hera dengan mengatakan bahwa buku 

yang dibagikan kepada mereka ditulis dalam bahasa 

Portugis, kecuali buku bahasa Tétum dan bahasa 

Inggris. 

Pada kesempatan lain dalam wawancara 

(11/3/2017) kepala perpustakaan SMP Hera 

mengatakan bahwa ruang perpustakaan sekolah ini 

hanya memiliki ruang seluas 9 m2 X 6 m2. Petugas 

perpustakaannya satu orang. Semua buku yang ada di 
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perpustakaan ini kebanyakan ditulis dalam bahasa 

Portugis, berjumlah 3.558 buah terdiri atas 11 judul 

buku. Semua buku ini berasal dari kementerian 

pendidikan. Untuk memeperoleh buku ini sekolah 

hanya menunggu dari pemerintah karena sekolah ini 

adalah sekolah negeri yang adalah milik pemerintah. 

Petugas kementerian pendidikan datang ke sekolah 

sekali setahun untuk mengecek buku yang ada dalam 

perpustakaan. Namun wakil kepala sekolah 

mengatakan bahwa jumlah buku yang ada di SMP Hera 

belum mencukupi semua siswa (wawancara, 

25/10/2016). 

5) Evaluasi 

Selain dari kurikulum, program, pedoman 

pendidikan dan pengajaran, kementerian pendidikan 

juga menyediakan pedoman penilaian. Salah satu 

prioritas dalam hal organisasi kurikulum di Timor-

Leste, adalah mendesain dan mengimplementasi suatu 

sistem penilaian nasional terhadap proses belajar 

siswa. Dalam hal penilaian, Kementerian Pendidikan 

Nasional: a) Mengatur Evaluasi eksternal siswa yang 

biasa dilaksanakan pada tingkat ujian nasional; b) 

Mengatur evaluasi internal siswa pada setiap sekolah; 

yaitu mengadakan tes diagnostik, tes formatif dan tes 

sumatif sesuai dengan kebutuhan sekolah atau sesuai 

dengan kalender pendidikan nasional. c) Menentukan 
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sifat dan frekuensi evaluasi internal (penilaian 

diagnostik; penilaian sumatif; penilaian formatif); d) 

Menetapkan standar untuk retensi siswa; e) 

Menetapkan standar dan kriteria untuk penilaian 

pembelajaran (Pacheco et al, 2009: 46-47). 

c. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan sumber dari 

segala sumber maka dalam merencanakan suatu 

program sumber daya manusialah yang harus 

diperhatikan terlebih dahulu. Sumber daya manusia ini 

hendaknya dipahami dalam konsep kualitas bukan 

kuantitas.  

Dalam wawancara, kepala sekolah SMP Hera 

(2/12/2016) mengatakan bahwa sumber daya manusia 

sudah mencukupi untuk mengimplementasikan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan karena 

hingga penelitian ini dilaksanakan jumlah tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Hera 

sebanyak 22 orang; yang terdiri dari 19 tenaga pendidik 

dan tiga orang tenaga kependidikan.  

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini 

berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda, antara lain satu orang berpendidikan S2, delapan 

orang berpendidikan S1, sembilan orang berpendidikan 

D III, dan tiga orang berpendidikan SLTA serta satu 

orang SMP.  
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Bertentangan dengan pernyataan kepala sekolah 

di atas, bapak Virgilio wakil kepala sekolah SMP Hera 

(25/10/2016) mengatakan bahwa sumber daya 

manusia di SMP Hera belum cukup untuk 

melaksanakan semua program. Lebih tegas lagi beliau 

berkata bahwa 50 % saja pun belum siap karena 

sebagian besar guru belum berbahasa Portugis dengan 

baik dan benar. 

Berdasarkan pada studi dokumen ditunjukkan 

bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada di SMP 

Sacrojes terdiri atas 30 orang, yang terdiri dari 26 

orang tenaga pendidik dan empat orang lainnya tenaga 

kependidikan. Semua sumber daya manusia ini berasal 

dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pula 

antara lain mulai dari yang tertinggi satu orang S2, 21 

orang S1, tiga orang D III, satu orang D II dan empat 

orang SLTA. 

Mengenai sumber daya manusia di SMP Sacrojes 

kepala sekolah mengatakan bahwa sumber daya 

manusia sudah memadai untuk melaksanakan 

kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah dan 

sekolah (wawancara, 15/11/2016). Dalam wawancara 

wakil kepala sekolah SMP Sacrojes mendukung 

pernyataan kepala sekolah dengan berkata bahwa 

sumber daya manusianya memadai untuk 

melaksanakan pembelajaran karena mereka sudah 
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menyiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan kegiatan mereka (wawancara 

(14/11/2016). Persiapan sumber daya manusia bagi 

institusi swasta merupakan perencanaan yang lumrah 

dalam merencanakan dan menyelenggarakan suatu 

kegiatan. Berikut adalah data guru SMP Hera dan guru 

SMP Sacrojes seperti terlihat pada tabel berikut. 

Table 4.6. Data pendidik dan tenaga kependidikan SMP 

Hera dan SMP Sacrojes 2016. 

No Pendidikan SDM SMP Hera SDM SMP Sacrojes 

1 SMP 1 - 

2 SLTA 3 4 

3 D2 - 1 

4 D3 9 3 

5 S1 8 21 

6 S2 1 1 

Jumlah 22 30 

Sumber: Hasil Data Diolah 

Semua guru yang terdapat dalam uraian di atas 

bekerja pada dua sekolah yaitu SMP Hera dan SMP 

Sacrojes. Jumlah keseluruhan siswa dari dua sekolah 

tersebut sebanyak 1119 orang. Jumlah siswa dari 

setiap sekolah masing-masing 494 orang siswa dari 

SMP Hera dan 625 orang siswa dari SMP Sacrojes. Jika 

kita membandingkan guru dengan siswa maka di SMP 

Hera terdapat 1 : 26, tetapi di SMP Sacrojes 1 : 24. Dari 

perbandingan ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

frekuensi kerja guru SMP Hera lebih tinggi daripada 

frekuensi kerja guru SMP Sacrojes. Perbedaan itu 

terjadi karena SMP Hera adalah sekolah negeri 



112 
 

sehingga guru dan tenaga kependidkannya menjadi 

tanggung jawab pemerintah tetapi pemerintah belum 

menyediakan guru secukupnya. Namun SMP Sacrojes 

adalah SMP swasta maka untuk melaksanakan PBM 

sumber daya manusia sudah dipertimbangkan sebaik-

baiknya. Data siswa SMP Hera dan data siswa SMP 

Sacrojes dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7. Data siswa SMP Hera dan SMP Sacrojes. 

Kelas  
SMP HERA SMP SACROJES 

L P Jumlah L P JUMLAH 

VII 92 79 171 94 143 237 

VIII 80 82 162 74 117 191 

IX 86 75 161 73 124 197 

Jumlah 258 236 494 241 384 625 

Sumber: Hasil Olah Data 

Dari semua uraian di atas dapat membuat 

kesimpulan bahwa sekolah swasta, SMP Sacrojes 

memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

yang lebih banyak daripada tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP Hera. Namun dilihat dari 

kualitasnya maka tenaga pendidik di SMP Sacrojes dan 

SMP Hera sama-sama memiliki kemampuan yang 

terbatas dalam bahasa Portugis, baik guru pegawai 

negeri maupun guru pegawai swasta masih 

membutuhkan pemberdayaan berkelanjutan. 

d. Sarana Prasarana 

Berdasarkan pada observasi dan wawancara SMP 

Hera terletak di desa Hera, kecamatan Cristo Rei 

kabupaten Díli, menempati tanah seluas 2,5 hektar. 
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SMP ini memiliki lima buah gedung yang terdiri dari 

satu buah gedung digunakan sebagai pusat 

administrasi dan empat gedung lainnya digunakan 

sebagai tempat penyelenggaraan proses pembelajaran 

(Wawancara Kepala SMP Hera, 2/12/2016). 

Gedung pusat administrasi ini terdiri dari satu 

ruang kantor kepala sekolah, satu ruang wakil kepala 

sekolah urusan kurikulum, satu ruang wakil kepala 

sekolah administrasi (Gabineti Apoio Técnico; GAT) yang 

berarti kabinet pendudukung teknik, satu ruang 

koperasi sekolah, satu koridor, satu ruang guru, satu 

aula pelatihan dan pertemuan, serta satu ruang lagi 

untuk school kitchen (Observasi sekolah, 11/11/2016).  

Sedangkan empat gedung lainnya, masing-

masing terdiri dari 3 ruangan. Maka keempat gedung 

ini terdiri atas  12 ruangan yang digunakan untuk 

proses pembelajaran. Keduabelas ruang ini terdiri dari 

sebelas ruang kelas; masing-masing satu ruang kelas I, 

satu ruang kelas III, tiga ruang pembelajaran kelas VII, 

tiga ruang pembelajaran kelas VIII dan tiga ruang 

pembelajaran kelas IX. Sedangkan satu ruang lainnya 

dipakai sebagai ruang perpustakaan sekolah. Semua 

gedung ini dibangun oleh pemerintah atas kerja sama 

dengan bank dunia. Setiap ruang kelas dilengkapi 

secukupnya dengan meja tulis dan kursi siswa, meja 
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dan kursi guru, papan tulis dan penghapus (Observasi 

sekolah, 11/11/2016). 

Sedangkan SMP Sacrojes adalah sekolah satu 

atap dari TK hingga SMA. SMP Sacrojes memiliki satu 

ruang wakil kepala sekolah, satu ruang perpustakaan, 

satu ruang administrasi, satu school kitchen, satu 

ruang guru dan delapan ruang kelas. Ruang kelasnya 

hanya delapan dan tidak dapat menampung semua 

siswa yang terdiri atas 16 rombel maka kelas siswa 

dibagi menjadi dua bagian besar kelas yaitu kelas pagi 

dan kelas sore. Semua ruang kelas terisi dengan meja 

dan kursi secukupnya baik bagi guru maupun untuk 

siswa. Masing-masing terisi dengan satu papan tulis, 

penghapus dan kapur tulis secukupnya sebagai 

peralatan utama bagi peneyelenggaraan pembelajaran 

di SMP Sacrojes (Observasi sekolah, 13/12/2016). 

Di SMP Sacrojes juga ada sebuah perpustakaan 

kecil berukuran sekitar 7 m2 X 6 m2. Kepala sekolah 

(15/11/2016) mengatakan bahwa buku yang ada di 

dalam perpustakaan ditulis dalam bahasa Portugis dan 

bahasa Inggris namun yang berbahasa Portugis lebih 

banyak dari bahasa Inggris. Semua buku itu berasal 

dari pemerintah Timor-Leste dan pemerintah Brasil.  

Buku ini diberikan oleh kedua institusi tersebut 

atas permintaan sekolah karena biasanya buku yang 

diberikan oleh pemerintah Timor-Leste kepada sekolah 
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swasta lebih sedikit daripada yang diberikan kepada 

sekolah negeri. Tetapi ada juga buku yang diberikan 

oleh Alola Foundation dan Asia Foundation tanpa 

permintaan sekolah karena kedua NGOs (Non 

Government Organisations) ini sudah mengetahui bahwa 

sekolah swasta pasti membutuhkan banyak buku 

bacaan. 

Dalam kaitan dengan sumber belajar di SMP 

Sacrojes, wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

(14/11/2016) mengatakan bahwa kebanyakan buku 

yang ada di perpustakaan SMP Sacrojes ini ditulis 

dalam bahasa Portugis tetapi ada juga yang ditulis 

dalam bahasa Inggris walaupun jumlahnya sedikit. 

Mayoritas buku ini berasal dari kementerian 

pendidikan namun ada juga dua sumber sumber lain 

yaitu Alola Foundation dan Asia Foundation. Dalam 

wawancara, wakil kepala sekolah berkata bahwa 

sekolah tidak meminta buku pada kedua foundation ini 

untuk membantu tetapi mereka datang sendiri dan 

memberikan buku kepada sekolah. 

Berdasarkan pada wawancara, kepala 

perpustakaan mengatakan bahwa jumlah buku yang 

ada di perpustakaan SMP Sacrojes sebanyak 2.768 

buah buku (9/3/2017). Semua buku ini terdiri dari 321 

buah buku bahasa Inggris, 270 buah buku seni 

pertunjukan dan musik, 273 buah buku olah raga, 268 
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buah buku pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi 

manusia, 397 buah buku matematika, 397 buku 

bahasa Tétum, 98 buku sejarah geografi, 286 buku 

bahasa Portugis, 175 buah buku ilmu pengetahuan 

alam (IPA), 173 buah buku kompetensi hidup dan 

pekerjaan dan 110 buah buku bahasa Indonesia. 

Semua buku yang dimiliki SMP Sacrojes terdiri atas 11 

buah judul buku. 

Buku-buku tersebut di atas ditulis dalam empat 

bahasa yaitu bahasa; Portugis, Tétum, Inggris dan 

Indonesia. Buku bahasa Indonesia ini tidak dipakai 

dalam pembelajaran namun hanya sebagai dokumen 

yang perlu disimpan dalam perpustakaan sekolah SMP 

Sacrojes. Kepala perpustakaan SMP Sacrojes 

(6/3/2017) berkata, “… yang berbahasa Indonesia 

sudah tidak dipakai lagi dalam PBM namun kami pakai 

sebagai dokumen saja.” 

Buku yang ada di perpustakaan ini dapat 

dipinjam oleh peserta didik maupun pendidik. Sebelum 

meminjam buku baik guru maupun siswa harus 

mengisi buku pinjaman terlebih dahulu. Dalam buku 

tersebut peminjam mendaftarkan identitas mereka dan 

buku yang dipinjam seperti nama peminjam, tanggal 

peminjaman, kelas peminjam, nomor buku dan nama 

pengarang buku. Para siswa meminjam buku ini selama 

tiga hari saja, setelah itu harus mengembalikannya. 
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Tetapi bila tidak dikembalikan tepat pada waktunya 

maka mereka dikenai denda satu dolar Amerika 

(Rp.13.000,00). Bila buku yang dipinjam hilang atau 

rusak maka peminjam harus mencari buku yang sama 

untuk menggantinya. 

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa SMP Hera memiliki ruang pembelajaran yang 

lebih banyak tetapi dipakai oleh sedikit peserta didik 

sedangkan SMP Sacrojes hanya memiliki ruang 

pembelajaran yang sedikit namun digunakan oleh 

peserta didik yang banyak. Kesimpulan lainnya adalah 

bahwa SMP Sacrojes lebih disukai oleh masyarakat 

karena dipandang lebih berkualitas daripada sekolah 

negeri. Buku-buku yang dimiliki oleh SMP Hera lebih 

banyak daripada yang dimiliki oleh SMP Sacrojes tetapi 

dipakai oleh sedkit siswa saja. Sedangkan buku yang 

dimiliki oleh SMP Sacrojes sedikit, tetapi dipakai oleh 

banyak peserta didik. Buku yang dimiliki oleh SMP 

Hera berasal dari satu sumber saja tetapi banyak 

sedangkan buku yang dimiliki oleh SMP Sacrojes 

berasal dari empat sumber memang, tetapi tetap 

sedikit. Hal ini persis sejalan dengan pernyataan kepala 

sekolah SMP Sacrojes bahwa “… biasanya buku yang 

diberikan oleh pemerintah Timor-Leste kepada sekolah 

swasta lebih sedikit daripada yang diberikan kepada 
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sekolah negeri” (wawancara, kepala sekolah 

15/11/2016). 

e. Pembiayaan 

Biaya merupakan faktor yang paling penting 

dalam memfasilitasi segala bidang kehidupan manusia 

termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam 

pembicaraan tentang biaya penyelenggaraan PBM 

sebagai unsur implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan di sekolah, kepala 

sekolah SMP Hera (17/11/2016) mengatakan bahwa 

dana yang dialokasikan bagi penyelenggaraan PBM di 

sekolah ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. 

Setiap siswa mendapat satu dolar USD (sekitar Rp. 

13.000,00) dan berhak menerimanya selama 11 bulan 

setiap tahun. Oleh karena itu untuk tahun 2016 ini 

sekolah menerima biaya sebesar $ 5434 karena siswa 

yang ada di sekolah ini sebanyak 494 orang. Maka 

dana untuk pelaksanaan PBM yang diterima sekolah ini 

sebesar 494 siswa X $ 1 X 11 bulan = $ 5434 USD. 

Dana ini berasal dari kementerian pendidikan bagian 

pendidikan dasar. Dana tersebut dikelola oleh dewan 

sekolah (concelho dirativa), kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dan GAT. Kepala sekolah SMP Hera 

(15/2/2017) mengatakan bahwa dewan sekolah terdiri 

dari OSIS (concelho dos estudantes), dewan guru 

(concelho dos professores), koordinator sekolah filial 
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(coordenadores filiais), dan BP3 (APP, Associação dos 

Professores e Paises). Dewan sekolah ini bertugas 

untuk memberikan usul dan saran, mengetahui 

program sekolah dan keuangan yang dialokasikan 

untuk program bersangkutan.  

Setelah dana ini diterima dari bank, dewan 

sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan GAT 

bersama-sama mengadakan rapat khusus untuk 

membahas tentang penggunaan dana tersebut bagi 

kepentingan penyelenggaraan PBM. Lazimnya dana ini 

digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan 

untuk mendukung terselenggaranya PBM. Peralatan ini 

seperti; kapur tulis, penghapus, kertas, foto kopi, buku 

absen dan lain-lain.  

Walaupun demikian kepala sekolah mengatakan 

bahwa dana ini masih kurang sebab banyak kegiatan 

yang dirasa penting untuk dilaksanakan dalam 

mengembangkan bahasa Portugis di Timor-Leste tetapi 

dana itu masih kurang sehingga kegiatan yang 

dipandang penting tidak dapat dilaksanakan.  

Berkaitan dengan dana yang masih kurang, 

kepala sekolah (15/2/2017) mengatakan bahwa 

kementerian belum menyediakan segalanya bagi 

sekolah negeri maka kerja sama dengan semua pihak 

sangat penting, misalnya kerja sama dengan orang tua 

atau wali siswa untuk memberikan sumbangan sebesar 
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$ 0.50 setiap bulan namun secara sukarela. Salah satu 

manfaat dari kontribusi siswa ini adalah dengan 

adanya sound system. Untuk memperoleh kontribusi 

siswa ini, pada tanggal 12 Desember 2015 sekolah 

membuat suatu kerja sama dengan orang tua atau wali 

siswa demi kepentingan sekolah. Untuk sementara 

waktu sumbangan orang tua siswa ini digunakan 

untuk membeli sound system dan mengupah tenaga 

kliner. 

Mengenai ijin pemerintah tentang kontribusi 

orang tua siswa ini, kepala sekolah berkata: 

“Berdasarkan pada hukum, pemerintah tidak 
memberikan ijin tetapi berkat cara pengelolaan kami, 
kami transparan semuanya. Dalam konstitusi RDTL 
pasal 59 mengatakan pendidikan dasar adalah wajib 
dan gratis apabila ada kemungkinan. Kita harus 
menggarisbawahi jika ada kemungkinan berarti bisa 
gratis tetapi bisa juga wajib maka sekolah mengambil 
keputusan ini bersama dengan orang tua atau wali 
siswa. Sehingga kami sepakat agar setiap siswa 
dapat memberikan $ 0,50 setiap bulan. Penyetoran 
kontribusi ini selalu dilaksanakan pada bulan Mei 
setiap tahun melalui struktur setiap kelas kemudian 
diberikan kepada kepala sekolah karena sudah 
pernah ada sanksi tetapi tidak tahu uang itu di 
mana.” 

Berbeda dengan sumber keuangan yang 

dieperoleh oleh sekolah SMP Hera, SMP Sacrojes 

memperoleh biaya pendidikan dari yuran sekolah yang 

dibayar oleh siswa SMP Sacrojes. Mendukung 

pernyataan ini kepala sekolah SMP Sacrojes berkata:  

“Dana berasal dari sekolah, yaitu yuran sekolah yang 
dibayar oleh peserta didik. Dana ini dikelola oleh tiga 
bendahara sekolah yaitu bendahara TK, bendahara 
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pendidikan dasar dan bendahara pendidikan 
menengah. Ketiga bendahara ini memegang dan 
mengalokasikan dana sesuai dengan kegiatan yang 
telah direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan 
demikian dana untuk setiap jenjang pendidikan 
berbeda sesuai dengan jenis kegiatannya. Untuk 
tahun 2016 kami menggunakan dana sebesar $ 
360.000, USD untuk semua sekolah satu atap ini. 
Dana itu digunakan untuk menggaji para guru part 
time, membeli peralatan pembelajaran yang 
dibutuhkan, seperti: buku absen, kapur tulis, 
penghapus, kertas dan lain-lain.” (wawancara, 
15/11/2016). 

Mendukung pernyataan kepala sekolah ini, wakil 

kepala sekolah SMP Sacrojes berkata: 

“Uang yang kami alokasikan untuk kegiatan cerdas 
cermat dan kegiatan lain mencapai ribuan dolar 
Amerika. Dana ini berasal dari sekolah yaitu dari 
yuran sekolah yang dibayar oleh setiap siswa yang 
sekolah di sini. Yang mengelola dana tersebut adalah 
kepala sekolah sendiri berdasarkan pada 
perencanaan sekolah. Untuk membuat perencanaan 
sekolah perlu membentuk panitia penyelenggara 
perencanaan. Dana ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan panitia penyelenggara kegiatan sekolah. 
Dana ini pasti cukup karena kami sudah membuat 
rencana dengan matang.” (Wawancara, tanggal 
14/11/2016). 

Dari pernyataan para pemimpin sekolah tersebut 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber dana 

bagi SMP Hera dan SMP Sacrojes berbeda. Dana SMP 

Hera bersumber dari pememrintah dalam jumlah kecil 

dipakai hanya untuk membeli peralatan pembelajaran 

di kelas. Sedangkan dana untuk SMP Sacrojes 

diperoleh dari siswa dan orang tua/wali siswa yang 

menggunakan SMP ini. Dana ini dalam jumlah besar 
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karena dipakai untuk menggaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta membeli peralatan pembelajaran. 

4.2.3. Hasil Penelitian Process 

Penelitian evaluasi implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dilaksanakan 

pada dua lokasi SMP yaitu SMP Negeri Hera dan SMP 

Katolik Sagrado Coração de Jesus Becora. Bagian 

penelitian process menguraikan tentang: 1) Kegiatan 

pembelajaran; 2) RPP dalam pembelajaran; 3) 

Penggunaan peralatan teknologi pembelajaran; 4) 

Kemampuan guru berbahasa Portugis; 5) Kemampuan 

siswa berbahasa Portugis; 6) Pembiayaan; 7) Tanggung 

jawab dinas pendidikan; 8) Persetujuan implementasi 

bahasa Portugis; 9) Perubahan Kebijakan; 10) Kendala 

implementasi bahasa Portugis; 11) Pemberdayaan; 12) 

Sanksi bagi Guru.  

A. RPP Dalam Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesungguhnya adalah tugas utama pendidik tetapi 

guru belum membuatnya. Berkaitan dengan RPP, 

kepala sekolah SMP Hera (30/11/2016) mengatakan 

bahwa guru tidak membuat RPP dalam bahasa 

Portugis. Yang biasa guru buat adalah ringkasan isi 

mata pelajaran untuk dieberikan kepada peserta didik. 
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Berkaitan dengan pembuatan RPP, seorang guru 

bidang studi geografi di SMP Hera (11/11/2016) 

berkata:  

“Sekarang sudah tidak membuat RPP tetapi pada 
peride pertama kami pernah buat karena ada 
tuntutan dari kepala dinas bahwa harus membuat 
RPP sebelum mengajar karena RPP mau dipakai 
sebagai dasar membuat evaluasi untuk kenaikan 
gaji. Setelah RPP dibuat kami serahkan kepada 
kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk 
diperiksa terlebih dahulu. Setelah disetujui melalui 
tanda tangan oleh kepala dan wakil kepala sekolah, 
baru kami bisa mengajar namun bila tidak 
ditandatangani maka kami harus merevisi kembali 
RPP tersebut. Pada periode kedua dan ketiga kami 
sudah tidak membuat lagi karena kepala sekolah dan 
wakil kepala sekolah sudah tidak meminta lagi kami 
untuk membuat RPP entah apa alasannya.” 

Tetapi di SMP Sacrojes para guru membuat RPP 

sebelum mengadakan proses pembelajaran. Berkaitan 

dengan RPP kepala sekolah Sacrojes mengatakan 

bahwa selama itu guru menyusun RPP dengan 

menggunakan bahasa Portugis tetapi dijelaskan 

dengan bahasa Tétum kemudian diuji dalam bahasa 

Portugis (wawancara, (15/11/2016). 

Sedikit berbeda dengan pernyataan kepala 

sekolah Sacrojes, wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

mengatakan bahwa belum semua guru membuat RPP 

dalam bahasa Portugis tetapi kebanyakan guru 

membuat RPP dalam bahasa Tétum (wawancara, 

14/11/2016). 

Berkaitan dengan pembuatan RPP seorang guru 

bidang studi fisika di SMP Sacrojes mengatakan bahwa 
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pada umumnya mereka membuat RPP dalam bahasa 

Portugis namun harus disampaikan dalam bahasa 

Tétum, (wawancara, 9/11/2016).  

Pada kesempatan lain kepala sekolah SMP Hera 

berkata:  

“Saya pernah berdiskusi dengan mereka 
(INFORDEPE) karena mereka katakan bahwa RPP 
yang telah mereka buat tidak boleh berubah maka 
saya katakan bahwa ini bukan alkitab, sebenarnya 
yang membuat RPP adalah yang mengajar. … RPP 
harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, 
… bergantung pada metode guru, bukan harus 
sesuai dengan rencana buatan INFORDEPE,” 
(wawancara, 15/2/2017). 

Lebih lanjut beliau berkata bahwa pada waktu itu 

materi untuk kelas V, satu topik selama 50 menit 

tetapi terdiri atas enam halaman. Itu berarti guru 

selesai membaca waktu sudah habis dan siswa tidak 

bisa membuat sesuatu. 

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara guru 

SMP Negeri dan SMP swasta belum ada keseragaman 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan maka 

sangat diperlukan pembinaan yang sustainable. 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Sebelum berpisah dari NKRI bahasa yang 

digunakan sebagai bahasa pengantar PBM adalah 

bahasa Indonesia. Namun antara tahun 1999 hingga 

2002, sebelum bahasa Portugis ditetapkan sebagai 

bahasa resmi, pembelajaran di Timor-Leste sudah 

harus berlangsung untuk mengantisipasi 
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keterlambatan proses pembelajaran. Bahasa yang 

digunakan pada masa tersebut tidak menentu. 

Berdasarkan pada wawancara, Reis kepala sekolah 

SMP Hera mengatakan bahwa sebelum menggunakan 

bahasa Portugis, antara tahun 1999-2000 SMP Hera 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar pendidikan karena baru menjadi sebuah 

negara dan belum memiliki kurikulum yang baku. 

Kemudian memasuki (phasing in) periode memasukkan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

dan (phasing out) periode untuk mengeluarkan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Kedua 

periode ini terjadi antara 2000-2005. Pada tahun 2005 

bahasa Portugis sudah mulai digunakan sebagai 

bahasa pengantar pendidikan namun belum ada 

kurikulum (wawancara, 30/11/2016). 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh 

Virgilio, wakil kepala sekolah SMP Hera bahwa sebelum 

menggunakan bahasa Portugis para guru 

menggunakan bahasa Indonesia karena pada waktu itu 

Timor Leste baru berpisah dari NKRI dan belum tahu 

bahasa mana yang harus dipakai untuk mengajar 

(wawancara, 25/10/2016). 

Hal senada disampaikan juga oleh Silva, kepala 

sekolah SMP Sacrojes bahwa dalam menyelenggarakan 

PBM, pada tahun 2000 guru menggunakan bahasa 
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Indonesia namun dijelaskan dalam bahasa Tétum 

berhubung pada waktu itu semua buku ditulis dalam 

bahasa Indonesia. Lebih lanjut Silva mengatakan 

bahwa pada tahun 2009 baru para guru di SMP 

Sacrojes menggunakan bahasa Portugis untuk menulis 

dan bahasa Tétum untuk memberi penjelasan karena 

kebanyakan guru adalah produk Indonesia 

(wawancara, 15/11/2016). 

Pernyataan kepala dan wakil kepala sekolah di 

atas didukung juga oleh pernyataan Ximenes, wakil 

kepala sekolah SMP Sacrojes. Dalam wanwancara 

(14/11/2016), beliau berkata:  

“Ketika masih bersatu dengan Indonesia kami 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar pendidikan, setelah berpisah dari 
Indonesia kami menggunakan bahasa Indonesia dan 
bahasa Tétum, setelah itu kami menggunakan 
bahasa Portugis sampai sekarang.” 

Dalam kaitan dengan penggunaan bahasa 

Portugis, Reis (17/11/2016) mengatakan bahwa 

penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

pendidikan merupakan keputusan politik untuk 

mempermudah Timor-Leste dalam memperoleh 

dukungan, khususnya dari negara-negara berbahasa 

Portugis dan secara umum dari bangsa Eropa. Secara 

resmi keputusan ini tercantum dalam konstitusi RDTL 

pasal 13 ayat 1. Kemudian dicantum lagi dalam 

undang-undang (Decreto Lei) No. 7/2010 tentang 

penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 
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PBM. Di samping itu Virgilio, wakil kepala sekolah SMP 

Hera mengatakan bahwa alasan penggunaan bahasa 

Portugis ini untuk mempertahankan sejarah bahwa 

Timor-Leste pernah dijajah selama 450 tahun oleh 

bangsa Portugal. Oleh karena itu bahasa Portugis 

harus diterapkan sebagai bahasa Ofisial dan bahasa 

pengantar pendidikan (wawancara, 25/10/2016).  

Selain dari itu Silva, kepala sekolah SMP 

Sacrojes, (15/11/2016) mengatakan bahwa secara 

politik bahasa Portugis telah ditetapkan sebagai bahasa 

resmi oleh parlemen nasional. Di samping itu bahasa 

Tétum belum bisa dijadikan sebagai bahasa ilmiah 

serta buku-buku cerita saja yang berbahasa Tétum pun 

belum ada.  

Berkaitan dengan implementasi bahasa Portugis 

wakil kepala sekolah SMP Sacrojes (14/11/2016); 

mengatakan bahwa implementasi bahasa Portugis 

merupakan peraturan pemerintah yang didasarkan 

pada konstitusi RDTL. Melalui kementerian pendidikan 

dikatakan bahwa semua proses belajar mengajar harus 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan. 

Penerapan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan merupakan suatu kewajiban 

setiap guru pendidikan dasar karena keputusan ini 

dibuat oleh petinggi negara yaitu kementerian 
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pendidikan, dewan menteri, parlemen nasional dengan 

mengeluarkan undang-undang (Decreto Lei) No. 7/2010 

tentang penerapan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan, yang kemudian disahkan oleh 

kepala negara, presiden (Kepala sekolah, wawancara, 

(11/11/2016).  

Hal senada juga disampaikan oleh kepala sekolah 

SMP Sacrojes (15/11/2016), bahwa yang berwenang 

menetapkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi 

adalah kementerian pendidikan berdasarkan pada 

konstitusi RDTL pasal 13 yang menyatakan bahwa 

bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Portugis dan 

bahasa Tétum. Oleh sebab itu semua guru Timor-Leste 

diwajibkan untuk menggunakan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam PBM. 

Penerapan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar ini melewati jalur birokrasi yaitu parlementer 

sebagai pembuat konstitusi dan undang-undang, 

kementerian pendidikan sebagai pembuat undang-

undang pendidikan kemudian disampaikan kepada 

dinas pendidikan, dinas pendidikan sebagai penyalur 

undang-undang dan kurikulum kepada sekolah dan 

sekolah pengimplementasi bahasa Portugis di sekolah. 

Kepala sekolah SMP Hera (17/11/2016) mengatakan 

bahwa yang berwenang menerapkan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan di munisipio 
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adalah kepala dinas (Director Municipio). Wewenang 

kepala dinas adalah  menyampaikan instruksi dari 

kementerian pendidikan kepada setiap sekolah yang 

ada di wilayah kabupaten tersebut. Bertolakbelakang 

dengan pernyataan kepala sekolah di atas, wakil kepala 

sekolah SMP Hera (25/10/2016) mengatakan bahwa 

kepala dinas tidak memiliki wewenang apa-apa dalam 

kaitan dengan implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan namun kepala dinas 

hanya bertugas untuk mengontrol apakah PBM 

berlangsung atau tidak dan tidak pernah mengecek 

apakah selama PBM berlangsung guru menggunakan 

bahasa Portugis atau tidak.  

Di samping itu kepala sekolah SMP Sacrojes 

(15/11/2016) mengatakan bahwa yang berwenang 

mengimplementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan di municipio adalah dinas 

pendidikan. Direktur municipio bersama dengan segenap 

stafnya mengimplementasi bahasa Portugis sebaga 

bahasa pengantar pendidikan dengan cara menerima 

dan mendistribusikan buku-buku pelajaran yang 

ditulis dalam bahasa Portugis dari kementerian 

pendidikan kepada segenap SMP yang ada di municipio 

Díli termasuk SMP Sacrojes.   

Berkaitan dengan pengimplementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan, wakil 
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kepala sekolah SMP Sacrojes (14/11/2016) 

mengatakan bahwa yang berwenang menerapkan 

program bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

pendidikan di tingkat municipio adalah kepala dinas. 

Pengimplementasi utama bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan adalah kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah dan guru, dengan cara 

menggunakan buku pelajaran berbahasa Portugis 

sebagai dasar pembuatan RPP walaupun jarang 

membuatnya karena mereka mengajar sambil belajar, 

karena kebanyakan guru bukan produk Portugal 

melainkan produk Indoneisa (kepala sekolah SMP Hera, 

wawancara, 17/11/2016).  

Di samping itu wakil kepala sekolah 

(25/10/2016) mengatakan bahwa pengimplementasi 

utama bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar di 

sekolah adalah para guru dengan menggunakan 

bahasa Portugis dalam PBM namun mengalami 

kesulitan karena mayoritas guru belum menggunakan 

bahasa Portugis dengan baik. Untuk mengatasi 

kesulitan guru ini telah diadakan kegiatan 

pemberdayaan melalui kegiatan kursus intensif (Curso 

Intensivo) dan kursus berkelanjutan yang 

diselenggarakan oleh INFORDEPE. Pada kesempatan 

ini semua guru ditempatkan sesuai dengan 

kemampuan berbahasa Portugis mereka. Untuk 
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mengetahui kemampuan guru ini maka diadakan tes 

diagnostik yang dilaksanakan oleh kepala dan wakil 

kepala sekolah.  

Hasil tes ini kemudian dilaporkan kepada 

INFORDEPE untuk membuat perencanaan 

pemberdayaan. Selain dari itu, kepala sekolah SMP 

Sacrojes (15/11/2016) mangatakan bahwa yang 

berwenang untuk mengimplementasikan bahasa 

Portugis di sekolah adalah seluruh guru, dengan 

menerima dan menggunakan buku pelajaran 

berbahasa Portugis yang diberikan oleh kementerian 

pendidikan. Para siswa pun harus belajar semua pokok 

bahasan dari guru dalam bahasa Portugis namun 

kadang-kadang siswa berkesulitan maka mereka 

sendiri berusaha untuk mengikuti kursus bahasa 

Portugis di luar jam pelajaran.  

Hal ini lebih tegas lagi wakil kepala sekolah SMP 

Sacrojes (14/11/2016) mengatakan bahwa 

pengimplementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan adalah guru mata pelajaran 

dengan membuat RPP berbahasa Portugis, mengajar 

peserta didik dalam bahasa Portugis walaupun tidak 

selalu menggunakannya. 

Implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan ini merupakan keputusan politik 

nasional dan tidak berdasarkan pada: kemampuan 
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guru, kemampuan siswa, kebutuhan orang tua dan 

juga tidak berdasarkan pada kebutuhan stakeholder 

tertentu (kepala sekolah SMP Hera, 17/11/2016). Hal 

senada juga dikatakan oleh wakil kepala sekolah SMP 

Hera, kepala sekolah SMP Sacrojes (15/11/2016) dan 

wakil kepala sekolah SMP Sacrojes (14/11/2016). 

Kegiatan untuk mengimplementasikan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurut Kepala 

Sekolah SMP Hera semua kegiatan direncanakan oleh 

pemerintah dan sekolah hanya melaksanakan semua 

rencana itu. Semua kegiatan berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan oleh pemerintah (wawancara, 

30/11/2016). Hal ini berarti guru hanyalah sebagai 

pelaksana keputusan pemerintah tanpa perencanaan 

apapun yang dibuat oleh guru. Oleh karena itu wajar 

saja kalau guru tidak membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

Mendukung pernyataan kepala sekolah di atas 

kepala sekolah SMP Sacrojes (15/11/2016) 

mengatakan bahwa semua kegiatan yang dijalankan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Dalam wawancara, wakil kepala sekolah SMP 

Sacrojes juga mengyakan bahwa kegiatan berjalan 

sesuai dengan rencana (wawancara, 14/11/2016). 
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Dari semua pernyataan di atas dapat membuat 

kesimpulan bahwa kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar, berjalan sesuai dengan kurikulum yang 

diberikan oleh pemerintah. 

C. Jadwal Pembelajaran  

Implementasi Program Bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) 

direalisasikan melalui suatu perencanaan operasional 

pembelajaran. Perencanaan bagi pelaksanaan proses 

belajar mengajar merupakan hal yang mutlak 

diperlukan oleh sekolah untuk memperlancar 

penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. 

Agar proses belajar mengajar dalam bahasa Portugis itu 

berjalan lancar, efisien dan efektif untuk mencapai 

tujuan pendidikan dasar maka perlu adanya 

pembuatan jadwal yang teratur rapi. Pada SMP Hera 

dan SMP Sacrojes pembuatan perencanaan 

penyelenggaraan proses belajar mengajar ini 

direalisasikan dalam pembuatan jadwal pelajaran bagi 

guru dan siswa pada kedua sekolah tersebut. Pada 

umumnya model pembuatan jadwal perencanaan 

pelajaran di semua SMP yang ada di Timor-Leste adalah 

sama modelnya maka peneliti hanya menampilkan 

jadwal pelajaran Sekolah Menengah Pertama Hera 

sebagai contoh. Model pembuatan jadwal pelajaran 
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yang dilaksanakan di SMP Hera seperti tertera pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.7. Jadwal Pembelajaran  

JADWAL PELAJARAN SMP HERA TAHUN AJARAN 2016 

N Waktu  7/A 7/B 7/C 8/A 8/B 8/C 9/A 9/B 9/C 

S 08:00-08:45 1D 18F 14G 2D 3G 6F 7B 17A 9G 

E  08:45-09:30  1D  18F 14G  2D  3G  6F 7B  17A  9G 

N  09:30-10:15  1D  18F 14G  2D  3G  6F 17A  5D  7B 

I 10:15-10:45  Istirahat 

N  10:45:11:30  18F  14G  1D  9F  2C  3G 17A  5D  7B 

   11:30-12:10  18F  14G  1D  9F  2D  3G 6F  7B  5D 

   12:10-12:55  18F  14G  1D  9F  2D  3G 6F  7B  5D 

S 08:00-08:45  13I  10E  18F  12H  17A  7B 3K  15E  8L 

E  08:45-09:30  13I  10E  18F  12H  17A  7B 3K  15E  8K 

L  09:30-10:15  18F  13I  10E  7B  12H  17A 8L  3K  15E 

A 10:15-10:45  Istirahat 

S  10:45:11:30  18F  13I  10E  7B  12H  17A 8L  3K  15E 

A  11:30-12:10  10E  18F  13I  3G  7B 
 12
H 

15E  8L  17A 

   12:10-12:55  10E 18F  13I  3G  7B  
12H

  
15E 8L   17A 

R 08:00-08:45  1D  17A  12H 2D  19J  15E  5D  9G 6F  

A  08:45-09:30  1D  17A  12H  2D  19J  15E 5D  9G  6F 

B  09:30-10:15  12H  1D  7B  17A  2D  19J 5D  9G  6F 

U 10:15-10:45   

   10:45:11:30  12H  1D 7B  17A   2D 19J  9G 6F 5D  

   11:30-12:10  7B  12H  1D  19J  15E  2D 9G 6F  5D 

   12:10-12:55  7B  12H  1D  19J  15E  2D 9G 6F  5D 

K 08:00-08:45  17A 10E  19J  8L  3G 13I  15E  5C  12H  

A  08:45-09:30  17A 10E  19J  8L  3G  13I  15E  5C  1H 

M  09:30-10:15  19J  14G  10E  13I  8L  3G  12H  15E  17K 

I 10:15-10:45  Istirahat  

S  10:45:11:30  19J 14G  10E  13I  8L  3G  12H  15E  17K  

   11:30-12:10  14G  19J  17A  10E  13I  8L  5C  12H  15E 

   12:10-12:55  14G  10J  17A  10E  13I  8L  5C  12H  15E 

J 08:00-08:45  10E 8I  1C  14K  4F  2C  9G  13I  19J  

U  08:45-09:30  10E  8I  1C  14K  4F  2C  9G  13I  19J 

M  09:30-10:15  18K  7B  8L  10E  15E 
 14
K 

 19J  6F  13I 

’ 10:15-10:45  Istirahat  

A  10:45:11:30  18K 7B  8L  10E   15E 
 14

K 
19J  6F  13I  

T  11:30-12:10  8L  1C  18K  9F  2C 
 15
E 

 13I  19J  6F 

   12:10-12:55  8L  1C  18K  9F  2C 
 15

E 
 13I  19J  6F 

S 08:00-08:45  14G  1D  18F  3G  4F  2D  6F  5D  9G 

A  08:45-09:30  14G  1D  18F  3G  4F  2D  6F  5D  9G 

B  09:30-10:15  14G  1D  14G  3G  4F  2D  6F  5D  9G 

T 10:15-10:45  Istirahat  

U  10:45:11:30  1C  18K  14G  2C  10K  6F  5D  9G  5C 

   11:30-12:10  1C  18K    2C  10K  6F  5D  9G  5C 

   12:10-12:55                   

                      

Sumber: SMP Hera 2016 

Jadwal tersebut di atas dibuat sesuai dengan 

jumlah mata pelajaran yang diajarkan di SMP Hera saja 

karena pelajaran di SMP Timor-Leste pada umumnya 
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sama. Jadwal pelajaran tersebut di atas juga dibuat 

berdasar pada kode mata pelajaran dan kode guru SMP 

Hera  seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8. Kode mata pelajaran dan kode guru mata 

pelajaran 

No 
Kode 
MaPel 

Nama Mata Pelajaran 
Kode 
Guru 

Nama Guru 

1 A Agama 1 Ángela Araújo 

2 B Pendidikan Kewarganegaraan 2 Igilda  

3 C Bahasa Tétum 3 Umbelina F. da Silva 

4 D Bahasa Portugis 4 João Reis da Cruz 

5 E Bahasa Inggris 5 Sinorinha Fernandes 

6 F Matematika 6 Júlio Siqueira 

7 G Ilmu Pengetahuan Alam 7 Elsa Maria Correia 

8 H Sejarah 8 Mateus da Costa 

9 I Geografi  9 Maria Ximenes 

10 J Kompetensi Hidup dan Kerja 10 Domingas Soares 

11 K Pendidikan Kesenian 11 Flaviano 

12 L Pendidikan Olah Raga 12 Rofina dos santos 

13     13 Andreas Seran 

14     14 Pedro Guterres 

15     15 Virgilio Lemos 

16     16 Epifania de Jesus 

17     17 Verónica dos Santos 

18     18 Antonino da Costa 

19     19 Canisio da Costa 

Sumber: SMP Hera 2016 

D. Evaluasi  

Pada dasarnya evaluasi merupakan pekerjaan 

yang paling pokok untuk dilaksanakan oleh semua 

orang. Dengan demikian dapat mempermudah pembuat 

atau pelaksana program untuk memperoleh data yang 

memadai untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat perencanaan yang lebih baik bagi 

pembuatan program di masa depan yang lebih efeisien 

dan efektif.  



136 
 

Evaluasi yang pada umumnya dilaksanakan pada 

SMP Hera dan SMP Sacrojes adalah evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat 

dilaksanakan oleh setiap guru mata pelajaran sesuai 

dengan tujuan dan cara masing-masing atau bisa juga 

secara serentak seperti pelaksanaan ujian caturwulan. 

Hasil evaluasi formatif ini dipakai sebagai pedoman 

untuk menentukan metode mengajar dan topik yang 

harus diajarkan setelah evaluasi formatif. 

Jadwal pelaksanaan evaluasi formatif ini selalu 

berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah 

masing-masing. Salah satu contoh jadwal evaluasi 

formatif dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9. Jadwal Ujian setiap Caturwulan 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HERA 

JADWAL UJIAN CATURWULAN 

Hari  Bidang Studi Waktu  Pengawas  

Senin 
  
  

Matematika 08:30-10:30   

Break  10:30-10:45   

Pendidikan Agama  10:45-12:30   

Selasa 
  
  

IPA 08:30-10:30   

Break 10:30-10:45   

IPS 10:45-12:30   

Rabu  
  
  

Bahasa Portugis 08:30-10:30   

Break 10:30-10:45   

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

10:45-12:30   

Kamis 
  
  

Bahasa Inggris 08:30-10:30   

Break 10:30-10:45   

Bahasa Tetum 10:45-12:30   

Jum’at 
  
  

Pendidikan Kesenian 08:30-10:30   

Break 10:30-10:45   

Pendidikan Olah Raga 10:45-12:30   

Sabtu Pendidikan Keterampilan 08:30-10:30   

Sumber: SMP Hera dan Sacrojes 2016 
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Jadwal seperti yang terlihat pada tabel di atas 

juga dipakai untuk evaluasi sumatif kelas VII dan kelas 

VIII.  

Namun berbeda dengan evaluasi formatif, 

evaluasi sumatif dilaksanakan secara serentak oleh 

semua SMP di Timor-Leste. Evaluasi sumatif ini 

dilaksanakan oleh semua guru secara teratur dengan 

adanya jadwal pelaksanaan yang baku secara nasional, 

khususnya evaluasi sumatif untuk kelas IX. Tujuan 

evaluasi sumatif adalah untuk membuat keputusan 

atas dasar tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran 

selama jangka waktu satu tahun. Biasanya hasil 

evaluasi sumatif ini untuk memutuskan siswa naik 

kelas atau untuk melanjutkan studinya. Evaluasi 

sumatif yang biasa dilaksanakan di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes biasa jatuh pada bulan Oktober atau 

November. 

Untuk siswa kelas VII dan VIII bahan evaluasi 

sumatifnya disiapkan oleh guru mata pelajaran di 

sekolah masing-masing. Bentuk soal untuk kelas VII 

dan VIII biasanya terdiri dari 20 item pilihan ganda, 10 

item isian titik dan 5 item uraian sehingga ada 35 item 

evaluasi sumatif. Semua item evaluasi ini ditulis dalam 

bahasa Portugis kecuali untuk mata pelajaran Bahasa 

Tétum dan Bahasa Inggris.  
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Tetapi evaluasi sumatif bagi siswa kelas IX SMP 

Hera dan SMP Sacrojes, ada lima bahan ujian untuk 

lima mata pelajaran yang disiapkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional sehingga biasa disebut Ujian 

Nasional (Exame Nacional). Kelima bahan ujian nasional 

itu adalah Bahasa Portugis, Bahasa Inggris, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Bentuk soal ujian nasional hanya 

berbentuk pilihan ganda saja sebanyak 60 butir item.  

Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya dijadikan 

sebagai bahan ujian lokal sehingga biasanya disiapkan 

oleh guru mata pelejaran dari sekolah masing-masing. 

E. Penggunaan Peralatan Teknologi Pembelajaran 

Modern 

Dalam penyelenggaraan PBM guru tidak 

menggunakan peralatan teknologi modern seperti; LCD 

proyektor, tape reccorder dan internet karena 

pemerintah belum menyediakannya. Biasanya hanya 

ada koran yang ditulis dalam bahasa Portugis namun 

juga jarang dibaca oleh para guru. Kebiasaan guru 

untuk membaca buku sangat kurang termasuk 

kebiasaan untuk membaca di perpustakaan 

(wawancara kepala sekolah SMP Hera, 30/11/2016) 

Hal yang sama disampaikan oleh wakil kepala 

sekolah SMP Hera bahwa dalam PBM guru sama sekali 

belum menggunakan peralatan teknologi pembelajaran 
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modern seperti; LCD proyektor, tape recorder, internet 

(wawancara, 25/10/2016). 

Tetapi seorang guru bidang studi matematika di 

SMP Hera mengatakan bahwa beliau tidak mengikuti 

pemberdayaan tetapi ia belajar bahasa Portugis 

matematika dengan cara menonton televisi. Berikut 

beliau berkata:  

“Saya belajar bahasa Portugis dengan cara menonton 
televisi. Lalu saya bandingkan dengan pelajaran 
dalam buku dan itulah yang saya pakai untuk 
mengajar peserta didik. Misalnya dalam bahasa 
Portugis ada kata ‘Racionais.’ Di sini ada angka 
pembilang (numerador) dan penyebut (denumerador), 
ini termasuk pada racionais. Sementara dalam 
bahasa Indonesia ‘Racionais itu sama dengan 
‘rasional.’ Jadi ada persamaan, hanya bedanya 
adalah ‘is’ dan ‘l.’ Dari sini saya lihat lagi cara 
penyelesaiannya, ternyata sama. Jadi saya belajar 
bahasa Portugis dari televisi dan dari buku 
pelajaran.” 

Sedangkan di SMP Sacrojes kepala sekolah 

mengatakan bahwa dalam PBM guru menggunakan 

peralatan teknologi pembelajaran modern seperti LCD 

proyektor, tape reccorder tetapi internet belum 

digunakan karena terasa sangat mahal (wawancara, 

15/11/2016). 

Sedikit berbeda dengan pernyataan kepala 

sekolah SMP Sacrojes, wakil kepala sekolah SMP 

Sacrojes (14/11/2016) mengatakan bahwa SMP 

Sacrojes belum memiliki peralatan teknologi modern. 

Kadang-kadang ada guru yang menggunakan peralatan 
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pembelajaran tersebut tetapi peralatan itu adalah milik 

pribadi dan milik sekolah belum ada. 

Dari pernyataan-pernyataan itu peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa antara guru SMP Hera dan guru 

SMP Sacrojes ada perbedaan pengalaman dalam 

menggunakan peralatan teknologi pembelajaran 

modern. Penggunaan peralatan teknologi pembelajaran 

tidak hanya memfasilitasi guru dalam PBM tetapi juga 

merupakan suatu pengalaman baru bagi peserta didik. 

F. Kemampuan guru berbahasa Portugis 

Berkaitan dengan kemampuan guru berbahasa 

Portugis dalam PBM, kepala sekolah SMP Hera 

(30/11/2016) berkata: 

“Belum semua guru mampu menggunakan bahasa 
Portugis dengan baik dan benar selama PBM 
berlangsung karena kebanyakan guru adalah produk 
Indonesia. Semua guru sedang dalam proses learning 
by doing karena mereka semua mengajar dalam 
bahasa Portugis sambil belajar bahasa tersebut. 
Pekerjaan ini sangat mempersulit guru dalam 
mengajar karena tidak ada orang yang mengajar 
tetapi mereka belajar sendiri saja dari buku sehingga 
terkadang membuat mereka jadi bosan dan malas 
belajar.” 

Pernyataan wakil kepala sekolah SMP Hera juga 

mendukung pernyataan kepala sekolahnya dengan 

berkata bahwa guru belum mampu menggunakan 

bahasa Portugis selama PBM berlangsung (wawancara, 

25/10/2016). 

Pernyataan kepala sekolah SMP Sacrojes berbeda 

dengan pernyataan kepala sekolah SMP Hera. Kepala 
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sekolah SMP Sacrojes berkata bahwa guru mampu 

menggunakan bahasa Portugis dengan baik dan benar 

selama PBM berlangsung tetapi tidak semua guru 

karena kebanyakan guru adalah produk Indonesia, 

bahkan guru produk Timor-Leste pun ada yang tidak 

menggunakan bahasa Portugis (wawancara, 

15/11/2016). 

Pernyataan wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

mendukung pernyataan kepala sekolah SMP Sacrojes 

dengan berkata, ”Belum, saya rasa yang baik mungkin, 

tetapi yang benar belum bahkan bisa dikatakan masih 

kurang dari yang cukup.” 

Berkaitan dengan kemampuan guru berbahasa 

Portugis, seorang guru matematika SMP Sacrojes 

berkata bahwa beliau menggunakan dua bahasa 

karena beliau masih memiliki masalah kalau langsung 

berbahasa Portugis untuk memberikan penjelasan 

kepada peserta didik. Dirinya bermasalah dalam 

bahasa Portugis karena ia adalah produk Indonesia 

dan belum pernah mengikuti pemberdayaan. Guru 

matematika ini berkata: 

“Saya bermasalah dalam bahasa Portugis karena 
kami adalah cetakan pemerintah Indonesia dibentuk 
dalam bahasa Indonesia. Sampai di universitas baru 
kami belajar bahasa Portugis maka kami hanya bisa 
mengerti pelajaran namun untuk berbahasa Portugis 
berdasarkan pada struktur tata bahasanya, sedikit 
sulit maka kami harus berusaha bagaimana caranya 
mengajar supaya siswa bisa mengerti,” (wawancara, 
31/1/2017). 
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Berkaitan dengan kemampuan guru berbahasa 

Portugis, seorang guru mata pelajaran geografi SMP 

Hera mengaku dirinya bukan jurusan guru geografi 

sehingga ia kurang mengetahui bahasa Portugis yang 

berhubungan dengan mata pelajaran georafi. Guru itu 

berkata: 

“Saya tidak menggunakan bahasa Portugis untuk 
menjelaskan pelajaran karena saya guru Fisika dan 
guru Geografi belum mengikuti kegiatan 
pemberedayaan bahasa Portugis bagi guru sehingga 
saya belum mengetahui secara tepat tentang bahasa 
mata pelajaran geografi. Saya berasal dari latar 
belakang fisika namun secara terpaksa saya harus 
mengajar mata pelajaran geografi walaupun saya 
bukan berasal dari latar belakang goegrafi,” 
(wawancara, 11/11/2016). 

Berhubung dengan tidak menggunakan bahasa 

Portugis dalam memberikan penjelasan, perintah dan 

pertanyaan kepada siswa, Correia seorang guru 

pendidikan kewarganegaraan pada SMP Hera berkata:  

“… kami juga baru mengikuti kursus bahasa Portugis 
dan untuk berbicara kami belum fasih walaupun 
kami memahami teks pelajaran tetapi kata-kata kerja 
bahasa Portugis banyak sekali sehingga menyulitkan 
kami. Oleh karena itu buku mata pelajaran ditulis 
dalam dwi bahasa yaitu bahasa Portugis dan bahasa 
Tétum agar dapat mempermudah guru apabila guru 
tidak memahami pelajaran dalam bahasa Portugis.” 

Dari semua pernyataan tersebut disimpulkan 

bahwa walaupun implementasi bahasa Portugis adalah 

program pemerintah Timor-Leste namun pada 

umumnya guru belum mampu menggunakannya 

dengan baik dan benar, bahkan belum 

menggunakannya. 
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Berdasarkan pada observasi, menunjukkan 

bahwa selama berada di ruang guru, sama sekali tak 

seorang pun guru yang berbahasa Portugis. Selama 

berada di luar kelas guru tidak berbahasa Portugis 

baik dengan sesama guru maupun dengan peserta 

didik. Kebiasaan yang kurang baik ini membuat guru 

semakin tidak berusaha untuk belajar berbahasa 

Portugis.  

Dalam kaitan dengan kebiasaan guru berbahasa 

Portugis di lingkungan sekolah, kepala sekolah SMP 

Hera berkata: “Semua guru sama sekali tidak 

berbahasa Portugis selama berada di ruang guru. 

Selama mereka berada di ruang guru tidak ada seorang 

pun yang berbahasa Portugis baik dengan sesama guru 

maupun dengan peserta didik,” (wawancara, 

30/11/2016). 

Selain dari itu, wakil kepala sekolah SMP Hera 

juga mengatakan bahwa selama berada di ruang guru, 

mereka tidak pernah berbahasa Portugis tetapi selalu 

berbahasa Tétum bahkan berbahasa ibu, (wawancara, 

25/10/2016). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh kepala 

sekolah SMP Sacrojes. Beliau berkata bahwa selama 

berada di ruang guru atau lingkungan sekolah, tak 

seorang pun berbahasa Portugis, mereka semua 

berbahasa Tétum bahkan ada yang menggunakan 
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bahasa ibu di lingkungan sekolah. Pada umumnya 

untuk menghitung sesuatu barang mereka 

menggunakan bahasa Indonesia, (wawancara, 

15/11/2016). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh wakil kepala 

sekolah SMP Sacrojes bahwa selama berada di ruang 

guru mereka tidak menggunakan bahasa Portugis 

melainkan menggunakan bahasa Tétum (14/11/2016). 

Hal ini sangat didukung dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri selama penelitian. 

Selama berada di ruang guru, di lingkunagn sekolah, 

di kantor kepala sekolah, di ruang wakil kepala 

sekolah, di ruang sekretaris sekolah tak seorang pun 

guru berbahasa Portugis. 

Secara lebih khusus lagi mengenai kebiasaan 

guru mata pelajaran selama PBM, kepala sekolah SMP 

Hera mengatakan bahwa pada umumnya untuk 

menulis ilmu pengetahuan guru mampu menggunakan 

bahasa Portugis namun untuk menjelaskan ilmu 

pengetahuan kepada siswa guru belum mampu 

menggunakan bahasa Portugis dengan baik dan benar 

(wawancara, 30/11/2016). 

Sementara itu kepala sekolah SMP Sacrojes juga 

mengatakan hal yang sama bahwa selama 

pembelajaran ada guru mata pelajaran yang berbahasa 

Portugis tetapi tidak semua guru mata pelajaran 
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berbahasa Portugis dengan baik dan benar, 

(wawancara, 15/11/2016). 

Mengenai kebiasaan guru mata pelajaran 

berbahasa Portugis, wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

berkata bahwa guru mata pelajaran berbahasa 

Portugis dengan ‘baik’ sedikit tampak, namun dengan 

‘benar’ selama itu sangat susah, (wawancara, 

14/11/2016). 

Mengenai alasan guru tidak memulai berbahasa 

Portugis, bapak Virgilio wakil kepala sekolah SMP 

mengatakan bahwa karena para guru menjaga nama 

baik mereka. Bapak Virgilio berkata: “Mereka belum 

memulai karena menjaga harga diri sebagai guru, 

masak seorang guru yang tidak bisa berbahasa 

Portugis tetapi mau mengajar dalam bahasa Portugis,” 

(wawancara, 26/1/2017). 

Di samping itu Correia, seorang guru bidang 

studi pendidikan kewarganegaraan pada SMP Hera 

mengatakan bahwa kebiasaan juga membuat guru 

tidak mampu berbahasa Portugis. Dalam wawancara 

(25/1/2017) beliau berkata:  

“… kenyataan yang terjadi justru memberikan 
kebebasan kepada guru, siapa yang mau berbahasa 
Portugis ok, tetapi tidak mau berbahasa Portugis pun 
juga tidak dipaksa. Akhirnya kami sudah terbiasa 
dengan bahasa Tétum, ya kami semua pakai bahasa 
Tétum. Dengan siswapun kami tidak berbahasa 
Portugis, coba kalau di dalam kelas semua guru 
diharuskan berbahasa Portugis, kami akan saling 
mempengaruhi untuk berbahasa Portugis …. 
Termasuk pada waktu mengikuti kursus bahasa 
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Portugis, kalau kami ditatar oleh orang Portugal kami 
berbahasa Portugis tetapi kalau dilatih oleh 
instruktur Timor-Leste, ya bilang belajar bahasa 
Portugis tetapi kami berbahasa Tétum, …. Kalau kita 
bandingkan dengan kita masih sekolah, jaman 
Indonesia bahasa Indonesia itu gampang dan 
dipraktekkan di mana-mana termasuk tante-tante di 
pasaran juga bisa bahasa Indonesia. Sedangkan 
bahasa Portugis itu sulit tetapi juga tidak mau 
dipraktekkan akhirnya menjadi sulit bagi semua 
guru.” 

Kebiasaan membaca dapat menjamin seseorang 

memperoleh ilmu pengetahuan yang luas. Mengenai 

kebiasaan guru dalam membaca di perpustakaan, 

kepala sekolah SMP Hera berkata bahwa guru SMP 

Hera tidak pernah pergi ke perpustakaan untuk 

membaca atau meminjam buku. Lebih lanjut ia 

berkata, “Kalau berbicara banyak sekali tetapi untuk 

pergi ke perpustakaan susah sekali,” (wawancara, 

30/11/2016). 

Tetapi kebiasaan guru di SMP Sacrojes lain 

dengan kebiasaan guru SMP Hera. Kepala Sekolah 

SMP Sacrojes mengatakan bahwa semua guru SMP 

Sacrojes sering membaca buku-buku di perpustakaan 

bahkan ada yang pinjam buku dari perpustakaan 

selama jangka waktu tertentu (wawancara, 

15/10/2016). 

Pernyataan kepala sekolah ini diperkuat lagi 

dengan pernyataan wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

(14/11/2016) bahwa semua guru SMP Sacrojes sering 
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pergi ke perpustakaan untuk membaca dan meminjam 

buku. 

Di samping itu seorang guru bidang studi fisika 

mengatakan bahwa dalam rapat dewan guru, mereka 

selalu menggunakan bahasa Tétum dari permulaan 

hingga rapat selesai dilaksanakan, (wawancara, 

9/11/2016). 

Menurut Jordão (25/1/2017), seorang siswa 

kelas IX pada SMP Hera mengatakan bahwa biasanya 

para guru menyiapkan pelajaran dalam bahasa 

Portugis tetapi dalam menjelaskan pelajaran para guru 

menggunakan bahasa Tétum. Dalam memberikan 

ujian harian dan ujian caturwulan para guru 

menggunakan bahasa Portugis.  

Hal ini menyatakan bahwa guru SMP Sacrojes 

berusaha memupuk budaya membaca untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan sedangkan guru SMP 

Hera kurang peduli akan budaya membaca. Budaya 

membaca guru tidak hanya menambah pengetahuan 

tetapi juga memotivasi peserta didik untuk belajar ilmu 

pengetahuan dari berbagai sumber bacaan. 

Kesimpulannya adalah bahwa di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes memiliki kebiasaan yang sama yaitu tidak 

pernah menggunakan bahasa Portugis namun selalu 

menggunakan bahasa indigenous Timor-Leste. 
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Kebiasaan ini sangat mendukung para tenaga pendidik 

untuk tidak berbahasa Portugis dengan benar. 

Mengenai apakah seluruh guru sudah mampu 

mengimplementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan, kepala sekolah SMP Hera 

berkata bahwa di SMP Hera kepala dan wakil kepala 

sekolah sudah mampu mengimplemntasikan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam 

PBM namun kebanyakan guru belum mampu 

(wawancara, 30/11/2016).  

Hal senada disampaikan juga oleh wakil kepala 

sekolah SMP Hera bahwa kemampuan para guru 

belum memadai untuk mengimplementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM (wawancara, 

25/10/2016). 

Sedangkan di SMP Sacrojes kepala sekolah 

mengatakan bahwa kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dan segenap guru mampu 

mengimplementasikan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM (wawancara, 15/11/2016). 

Di samping itu wakil kepala sekolah SMP 

Sacrojes juga mengatakan bahwa kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dan segenap guru mampu 

mengimplementasikan program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Sacrojes 

walaupun belum sempurna (wawancara, 15/11/2016). 
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Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan 

bahwa pada umumnya guru di SMP Hera belum siap 

untuk mengimplementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar pendidikan akan tetapi guru SMP 

Sacrojes siap mengimlementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan. 

G. Kemampuan Siswa Berbahasa Portugis 

Sasaran PBM adalah peserta didik maka perlu 

meninjau kemampuan siswa dalam memahami 

pelajaran. Mengenai kemampuan siswa dalam 

memahami pelajaran berbahasa Portugis, kepala 

sekolah SMP Hera mengatakan bahwa siswa tidak 

dapat memahami isi pelajaran apabila guru hanya 

menggunakan bahasa Portugis selama PBM 

berlangsung. Guru saja tidak menggunakan bahasa 

Portugis dalam PBM mana mungkin siswa memahami 

bahasa Portugis? (wawancara, 30/11/2016). 

Mengenai hal yang sama wakil kepala sekolah 

SMP Hera berkata bahwa tidak mungkin siswa bisa 

memahami bahasa Portugis karena siswa harus belajar 

dari guru sementara guru saja belum bisa berbahasa 

Portugis (wawancara, 25/10/2016). 

Sedangkan di SMP Sacrojes, kepala sekolah 

(15/11/2016) mengatakan bahwa pada umumnya 

siswa memahami isi pelajaran dalam bahasa Portugis 
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namun hanya dalam bentuk tulisan sedangkan untuk 

menjelaskan secara lisan dalam bahasa Portugis, sulit. 

Hal yang mirip dikatakan oleh wakil kepala 

sekolah SMP Sacrojes. Beliau mengatakan bahwa siswa 

memahami isi pelajaran dalam bahasa Portugis tetapi 

dalam bahasa Portugis yang benar belum (wawancara, 

14/11/2016). 

Di sisi lain seorang guru matematika di SMP 

Sacrojes (31/1/2017) berkata:  

“Memang benar bahwa sudah lama para siswa 
belajar bahasa Portugis tetapi kalau kita 
menjelaskan dalam bahasa Portugis melulu, mereka 
tetap saja tidak memahami penjelasan kita. Maka 
kita melihat teori lain yang mengatakan bahwa 
dengan bahasa apa saja, asalkan pelajaran itu 
dipahami oleh para siswa. Oleh karena itu saya 
menggunakan bahasa Tétum agar mudah dicerna 
oleh peserta didik.” 

Di samping itu seorang guru bidang studi fisika 

di SMP Sacrojes (9/11/2016) berkata bahwa beliau 

menggunakan bahasa Tétum dalam memberikan 

penjelasan agar siswa bisa mengerti pelajaran. Dalam 

hal ini beliau berkata:  

“Saya menggunakan bahasa Tétum dan bahasa 
Indonesia supaya para siswa dapat memahami isi 
pelajaran dengan mudah karena masih banyak siswa 
yang belum memahami bahasa Portugis dengan baik 
apa lagi benar? … hanya sekitar 25 % dari peserta 
didik yang dapat memahami bahasa Portugis dengan 
baik sedangkan sisanya belum.”  

Selain dari itu dalam wawancara (30/1/2017), 

seorang guru bidang studi ekonomi SMP Sacrojes, 
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ketika ditanyai alasan ia menggunakan bahasa Tétum 

dalam memberikan penjelasan, beliau berkata:  

“Berdasarkan pada konstitusi kita RDTL mengakui 
adanya dua bahasa resmi yaitu bahasa Portugis dan 
bahasa Tétum. Sementara bahasa yang kebanyakan 
siswa kita tahu adalah bahasa Tétum, maka kita 
harus berusaha bagaimana cara supaya mereka bisa 
memahami pelajaran yang kita ajarkan. Maka kami 
harus menggunakan bahasa T’etum.”  

Berdasarkan pada pernyataan guru ekonomi ini, 

terlihat ada siswa yang belum memahami bahasa 

Portugis dengan baik. Ketika beliau ditanyai alasan 

siswa belum memahami bahasa Portugis, ia berkata:  

“… bahasa Portugis barusan kita pelajari, … kalau 
kita berbicara tentang media elektronik, juga 
memengaruhi mereka kalau mereka sudah pulang 
dari sekolah, mungkin mereka mengakses media 
elektronik tidak berbahasa Portugis, bukan 
berbahasa Tétum tetapi berbahasa Melayu. Jadi 
kalau belajar dari elektronik tiap hari mereka belajar 
dalam bahasa Melayu. … sampai di rumah mereka 
harus berbahasa Tétum karena orang tua mereka 
tidak tahu bahasa Portugis.” 

Siswa belum memahami bahasa Portugis juga 

diinformasikan oleh seorang guru bidang studi 

pendidikan kewarganegaraan. Ketika ditanya mengapa 

beliau tidak menggunakan bahasa Portugis dalam PBM, 

beliau berkata: “Pelajaran tidak dijelaskan dalam 

bahasa Portugis karena peserta didik tidak mengerti 

bahasa Portugis,” (wawancara, 25/1/2017). 

Selain dari itu Carvalho, seorang siswa kelas VIII 

juga mengakui bahwa masih banyak siswa yang belum 

memahami bahasa Portugis dengan benar. Dalam 
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wawancara (31/1/2017) Carvalho mengatakan bahwa 

ada juga guru yang menggunakan bahasa Tétum untuk 

menjelaskan pelajaran kepada siswa apabila ada siswa 

yang tidak memahami pelajaran dalam bahasa 

Portugis.  

Pernyataan Carvalho ini diperkuat lagi dengan 

pernyataan Santos, seorang siswa kelas IX SMP 

Sacrojes mengatakan bahwa pembelajaran dalam 

bahasa Portugis masih perlu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Tétum supaya mereka lebih memahami apa 

yang dijelaskan dengan bahasa Portugis karena masih 

banyak peserta didik yang belum memahami Bahasa 

Portugis dengan baik dan benar. Lebih lanjut Santos 

mengatakan bahwa bahasa Portugis adalah bahasa 

yang sulit karena kata-kata kerjanya banyak sekali, 

waktu penggunaannya berbeda-beda sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mempelajarinya, apalagi siswa yang daya tangkapnya 

minim (wawancara, 7/2/2017). 

Dalam kaitan dengan kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk berbahasa Portugis, Jordão seorang siswa 

kelas IX (25/01/2017) mengatakan bahwa pada 

umumnya guru menyiapkan pelajaran dalam bahasa 

Portugis namun harus disampaikan dalam bahasa 

Tétum agar mempermudah siswa untuk memahami 

pelajaran karena masih banyak siswa yang belum 



153 
 

memahami bahasa Portugis dengan baik dan benar. 

Lebih lanjut Jordão mengatakan bahwa walaupun 

mereka sudah belajar bahasa Portugis selama delapan 

tahun namun bahasa Portugis masih sulit bagi mereka 

karena setiap hari mereka memperoleh pelajaran yang 

berbeda dengan kata-kata yang berbeda pula 

walaupun dalam bahasa yang sama. Lebih lanjut 

Jordão mengatakan bahwa kesulitan bahasa Portugis 

itu terletak pada kata kerja. Pembentukan kata kerja 

bahasa Portugis harus disesuaikan dengan subyek dan 

waktu penggunaan yang berbeda-beda pula. Untuk 

lebih meyakinkan peneliti, Jordão memberikan salah 

satu contoh kata kerja berserta subyek dan waktu 

penggunaannya dalam kalimat seperti yang tertera 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.10. Daftar bentuk kata kerja dasar Estar. 

Subyek 
Masa 
kini 

Masa lalu 
selesai 

Masa lalu 
bersambung 

Masa 
Depan 

Eu  Estou Estive Estava Estarei  

Tu  Estás Estiveste Estavas Estarás  

Ele/ela/você  Está Estive Estava Estará 

Nós  estamos Estivemos Estavamos Estaremos 

Vós  Estais Estivestes Estavais Estarás  

Eles/Vocês  Estam Estivem  Estavam  Estarão 

Sumber: Jordão dan Junaida, siswa SMP Hera. 

Apabila kita membentuk kalimat sesuai dengan 

kata kerja dan waktu untuk kata ganti orang pertama 

tunggal ‘saya’ (eu) seperti yang ada dalam table di atas 

akan terlihat seperti; a) Saya ada di Díli (sekarang), 

bahasa Portugisnya “Eu estou em Díli,” b) Saya ada di 
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Díli kemarin (Eu estive em Díli ontem), c) Saya berada di 

Díli sejak dua hari yang lalu (Eu estava em Díli desde 

dois dias passados), d) Saya akan berada di Díli besok 

pagi (Eu estarei em Díli amanhã de manhã). Begitu juga 

untuk kata ganti orang yang lain mempunyai bentuk 

kata kerjanya sendiri-sendiri dan sesuai dengan 

waktunya sendiri. 

Pada contoh kalimat di atas, terlihat bahwa 

subyek kalimatnya sama ‘eu’ tetapi ejaan kata kerjanya 

beda (estou, estive, estava, estarei) karena disesuaikan 

dengan waktu; sekarang,  kemarin, sejak, dan besok. 

Kata depannya sama ‘em’ dan keterangan tempatnya 

sama ‘Díli.’ 

Hal senada juga disampaikan oleh Neria, seorang 

siswi kelas VIII SMP Hera (26/1/2017) bahwa bahasa 

Portugis itu sulit bagi para siswa yang nakal dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru karena mereka tidak 

mampu menjawab pertanyaan guru dalam bahasa 

Portugis. Menurut Neria, agar semua peserta didik 

menguasai bahasa Portugis maka semua guru harus 

mengajar dengan cara presentasi yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa ke depan 

untuk menyatakan identitasnya dengan bahasa 

Portugis. Di samping itu baik guru maupun siswa 

harus berbahasa Portugis di sekolah. 
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Berdasarkan pada observasi (31/1/2017), 

Bárbara seorang siswi kelas VIII SMP Sacrojes 

berbicara bahasa Portugis dengan baik tetapi belum 

benar karena ia berkata: “A minha nacionalidade sou 

timorense;” yang benar A minha nacionalidade é 

timoremnse,” artinya kewarganegaraan saya adalah 

Timor. Kesalahan lain adalah “Eu gosta muito Português 

…” yang benar “Eu gosto muito Português,” yang berarti 

saya sangat menyukai bahasa Portugis.  

Dalam wawancara (6/2/2017), Alzira seorang 

siswi kelas IX SMP Sacrojes mengatakan bahwa ada 

guru yang menjelaskan pelajaran dalam bahasa Tétum 

karena sebagian siswa kurang memahami bahasa 

Portugis maka guru menggunakan bahasa Tétum 

supaya semua siswa bisa memahami pelajaran. 

Mengenai siswa yang tidak memahami bahasa 

Portugis, Alzira berkata: “Karena mereka tidak mau 

belajar, ada juga yang tidak memiliki minat untuk 

belajar.   

Dari semua informasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa antara siswa SMP Hera dan siswa SMP Sacrojes 

masih bermasalah dalam memahami pelajaran apabila 

guru berbahasa Portugis selama PBM berlangsung. 

Sehingga solusinya harus menggunakan bahasa Tétum 

selain bahasa Portugis untuk mempermudah siswa 

dalam memahami pelajaran. 
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H. Pembiayaan  

Dana yang diperoleh oleh SMP Hera dan SMP 

Sacrojes berbeda sumber dan berbeda jumlahnya. 

Dana yang digunakan untuk memperlancar 

penyelenggaraan proses pembelajaran di SMP Hera 

disesuaikan dengan jumlah peserta didik di sekolah. 

Setiap peserta didik mendapat jatah satu dolar 

Amerika sekitar Rp. 13.000,00. Dana ini diterima oleh 

sekolah selama 11 bulan setiap tahun (Kepala Sekolah, 

wawancara, 30/11/2016). Setelah dana ini diterima 

dari bank Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, GAT 

bersama dengan dewan sekolah mengadakan suatu 

rapat khusus untuk merencanakan kegiatan dan 

mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan pada kegiatan yang ada.  

Dana ini biasanya digunakan untuk membeli 

kebutuhan bagi penyelenggaraan PBM seperti; kapur 

tulis, penghapus, kertas, foto kopi, buku daftar hadir, 

buku kemajuan kelas dan lain-lain. Namun kepala 

sekolah mengatakan bahwa dana ini masih sangat 

kurang karena ada banyak kegiatan yang 

direncanakan untuk mendukung implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

pendidikan tetapi tidak ada dana untuk 

melaksanakannya, (wawancara, kepala SMP Hera, 

30/11/2016). 
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Karena dana yang disediakan oleh kementerian 

pendidikan belum cukup untuk menyelenggarakan 

kegiatan yang direncanakan oleh SMP Hera, maka SMP 

Hera menciptakan suatu kerja sama dengan orang tua 

dan wali siswa. Kerja sama ini direalisasikan pada 

tanggal 12 Desember 2015 dengan adanya keputusan 

kolektif yang diambil dalam rapat sekolah bersama 

dengan orang tua. Isi keputusan itu bahwa setiap 

siswa diwajibkan untuk memberikan kontribusi 

sebesar $ 0.50 USD. Tujuan utama kontribusi ini 

adalah mengupah tenaga kliner dan kas sekolah. 

Kontribusi ini terrealisir pada bulan Mei 2016, 

(wawancara, kepala SMP Hera, 15/2/2017).  

Lebih lanjut kepala sekolah SMP Hera 

mengatakan bahwa kontribusi ini dibuat berdasarkan 

pada konstitusi RDTL pasal 59. Dalam hal ini beliau 

berkata:  

“Dalam konstitusi RDTL pasal 59 mengatakan bahwa 
pendidikan dasar sembilan tahun adalah wajib dan 
gratis apabila ada kemungkinan. Kita harus 
menggarisbawahi jika ada kemungkinan berarti bisa 
gratis tetapi bisa juga wajib. Maka sekolah 
mengambil keputusan ini bersama dengan orang tua 
siswa. Penyetoran kontribusi ini selalu diadakan 
pada bulan Mei setiap tahun melalui struktur setiap 
kelas kemudian diberikan kepada kepala sekolah.” 

Berkaitan dengan pembiayaan, kepala sekolah 

SMP Sacrojes mengatakan bahwa dana yang 

digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan PBM 

sebesar $ 360.000 USD untuk sekolah satu atap. Dana 
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itu berasal dari yuran sekolah dan digunakan untuk 

mengupah tenaga pendidik dan membeli barang 

pemenuhan kebutuhan sekolah berupa buku absen, 

foto kopi, kertas dan lain-lain (wawancara, 

15/11/2016). 

Jadi, sumber biaya penyelenggaraan PBM di SMP 

Hera berbeda dengan sumber biaya di SMP Sacrojes. 

Biaya SMP Hera bersumber pada pemerintah 

sedangkan biaya pendukung penyelenggaraan PBM di 

SMP Sacrojes berasal dari para pengguna sekolah yaitu 

orang tua atau wali peserta didik. Walaupun dana 

sudah diperoleh dari pemerintah dan siswa bersama 

dengan orang tua wali siswa namun dana tersebut 

masih saja belum cukup untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa Portugis siswa karena masih 

banyak kegiatan yang hendak dilaksanakan dengan 

membutuhkan peralatan yang memadai namun 

pendapatan sekolah tidak mencukupi.  

I. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan 

Pelaksanaan semua kegiatan pembelajaran ini di 

bawah pengawasan dinas pendidikan. Kepala dinas 

pendidikan bertanggung jawab untuk mengontrol 

semua program pembelajaran pemerintah baik secara 

langsung (oleh dinas atau staf dinas pendidikan) 

maupun tidak langsung (melalui kepala dan wakil 

kepala sekolah).  
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Untuk mempermudah implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar maka dinas 

pendidikan bertanggung jawab untuk mengontrol 

kegiatan pembeljaran di sekolah. Pernyataan ini 

didukung oleh pernyataan kepala sekolah SMP Hera 

(30/11/2016) yang mengatakan: 

“Kepala dinas bertanggung jawab untuk mengontrol 
semua program pemerintah yang harus dilaksanakan 
di sekolah baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Langsung berarti kepala atau staf dinas 
pendidikan langsung terjun ke sekolah untuk 
memantau secara langsung pelaksanaan program di 
sekolah, sedangkan yang tidak langsung informasi 
tentang pelaksanaan program di sekolah 
disampaikan oleh kepala atau wakil kepala sekolah 
kepada dinas pendidikan pada saat tertentu.” 

Menurut kepala sekolah SMP Sacrojes, dinas 

pendidikan bertanggung jawab untuk menyalurkan 

instruksi dan barang dari kementerian pendidikan 

kepada segenap sekolah yang menjadi tanggung 

jawabnya (wawancara 15/11/2016). 

Sedangkan wakil kepala sekolah SMP Sacrojes 

mengatakan bahwa selama tahun 2016 tanggung 

jawab dinas pendidikan dalam implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan tidak 

nampak. Tetapi dinas pendidikan baru membuat 

program untuk guru SMP Sacrojes untuk mengikuti 

kursus intensif, yang dibayangkan direalisasikan bulan 

Desember tahun itu (wawancara 14/11/2016). 

Dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dinas pendidikan bertugas sebagai perantara 
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untuk menerima dan menyalurkan segala sesuatu dari 

kementerian pendidikan kepada semua sekolah. 

Namun bagi wakil kepala SMP Sacrojes dinas 

pendidikan sepertinya kurang peduli dengan SMP 

Sacrojes. 

J. Sikap Para Pelaksana Program Bahasa Portugis 

Dalam implementasi bahasa Portugis ada 

paradigma yang berbeda tentang implementasi bahasa 

Portugis. Menurut kepala sekolah SMP Hera dikatakan 

bahwa ada perbedaan pendapat tentang implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM. Perbedaan paradigma ini terbukti dengan 

munculnya buku-buku pelajaran baru yang 

menggunakan bahasa Tétum sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM terutama untuk kelas I, II, III 

dan kelas IV pendidikan dasar sedangkan bahasa 

Portugis baru berlaku kalau siswa/i sudah mencapai 

kelas V sekolah dasar dan seterusnya. Perubahan 

kurikulum ini terjadi karena adanya banyak keluhan 

yang mengatakan bahwa bahasa Portugis sangat sulit 

bagi anak-anak untuk dipahami. Sehingga pada tahun 

2016, buku-buku berbahasa Tétum (kecuali mata 

pelajaran bahasa Portugis) sudah didistribusikan 

kepada seluruh pendidikan dasar yang ada di Timor-

Leste (wawancara, 30/11/2016). 
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Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah 

diuraikan di atas seseorang dapat berasumsi bahwa 

sikap masa bodoh terhadap implementasi bahasa 

Portugis merupakan tanda-tanda yang 

mengindikasikan guru kurang setuju atas 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM. Tetapi dalam wawancara, 

kepala sekolah SMP Hera mengatakan bahwa selama 

itu belum ada tanda-tanda yang mengindikasikan 

kurang setuju atas implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM. Yang ada 

hanyalah keluhan yang menyatakan bahwa bahasa 

Portugis sangat sulit, (wawancara, 30/11/2016). 

Di samping itu kepala sekolah SMP Sacrojes juga 

mengatakan bahwa selama itu tidak ada tanda-tanda 

yang mengindikasikan kurang setuju atas 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM karena sudah ditetapkan oleh 

parlemen nasional dalam konstitusi RDTL, 

(wawancara, 15/11/2016). 

Wakil kepala sekolah SMP Sacrojes juga 

mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa 

selama itu tidak ada tanda-tanda yang 

mengindikasikan kurang setuju atas implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM. 

Yang ada adalah pandangan bahwa bahasa Portugis 
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adalah bahasa yang paling sulit dalam struktur 

bahasanya, (wawancara, 14/11/2016). 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas 

disimpulkan bahwa sampai pada penelitian ini 

dilaksanakan semua pihak menyetujui program 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM. Namum dalam menggunakan bahasa 

tersebut ada kesulitan yang sangat dirasakan oleh 

guru dan siswa. Namun dengan eksistensi guru yang 

belum menggunakan bahasa Portugis, secara implisit 

mengindikasikan bahwa orang Timor-Leste kurang 

setuju diberlakukannya bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM.  

K. Perubahan Kebijakan 

Dengan berbagai kesulitan yang dihadapi 

sepertinya ada perbedaan pendapat tentang 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan. Pada tahun 2016,  buku-buku 

berbahasa Tétum telah diterbitkan. Buku-buku 

berbahasa Tétum ini dijadikan sebagai buku pelajaran 

bagi siswa kelas I, II, III dan kelas IV kecuali mata 

pelajaran bahasa Portugis tetap dalam bahasa 

Portugis.  

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan 

kepala sekolah SMP Hera (30/11/2016) bahwa sudah 

ada perubahan informasi tentang implementasi bahasa 
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Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan yaitu 

bahasa Portugis baru berlaku untuk siswa kelas V 

tetapi untuk siswa kelas I, II, III dan kelas IV harus 

menggunakan bahasa Tétum sebagai bahasa 

pengantar pembelajaran. Semua buku berbahasa 

Tétum ini sudah didistribusikan kepada semua sekolah 

dasar yang ada di Timor-Leste. 

Dengan terbitnya buku berbahasa Tétum untuk 

peserta didik kelas I, II, III dan kelas IV, maka peneliti 

kembali bertanya kepala sekolah SMP Hera tentang 

bahasa yang dipakai dalam kurikulum untuk peserta 

didik kelas V ke atas. Dalam menjawab pertanyaan 

peneliti kepala sekolah SMP Hera (15/2/2017) berkata: 

“Berdasarkan pada Training of Trainers (TOT) yang 
kami dapat, kurikulum untuk kelas V dan kelas VI 
berbahasa Portugis tetapi menggunakan bilingual. 
Kurikulum untuk siklus pertama bukan bahasa 
Tétum melulu tetapi kalau waktu untuk mata 
pelajaran bahasa Portugis tetap ada pelajaran bahasa 
Portugis. Di sini rencana pembelajaran sudah 
lengkap. Jika ada guru yang melewati pelajaran, para 
siswa tidak tahu karena isi pelajaran merupakan 
sebuah rentetan pelajaran yang saling berhubungan. 
Guru membuat, siswa mengikuti sehingga setiap hari 
kosa katanya semakin meningkat. Misalnya: sento-
me, levanto-me, senta-te, senta-se, artinya: saya 
duduk, saya berdiri, kamu duduk, dia duduk, 
masing-masing dengan konjugasinya langsung 
dipraktekkan oleh peserta didik selama lima menit 
setiap hari sehingga langsung dicerna oleh siswa. 
Untuk kelas II, lima menit ini ditambah lagi menjadi 
25 menit, untuk kelas III dan IV menjadi 50 menit. 
Demikian, sampai pada kelas V siswa sudah 
menguasai banyak kosa kata sehingga untuk kelas V 
dan VI sudah bisa menggunakan bilingual. Setiap 
hari Sabtu ada empat aktivitas yang harus 
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dilaksanakan; KKG (GTP; Grupo Trabalho dos 
Professores), mimbar (assembleia), pengisian (aula 
recopera) dan pengayaan (Aula reforça). Mimbar, para 
siswa presentasekan sesuatu misalnya; menggambar, 
puisi, lagu, drama, menulis, membaca dan lain-lain 
dalam bahasa Tétum dan Portugis sehingga orang 
tua/wali siswa bisa datang menonton pada waktu 
itu. Pengisin (aula recopera); untuk mengisi kembali 
waktu yang pernah diabaikan. Pengayaan (aula 
reforça); pengulangan materi bagi peserta didik yang 
bermasalah. Oleh karena itu guru harus 
mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK).” 

Mengingat siswa SMP Hera yang terdiri atas 60-

an orang setiap rombel peneliti kembali bertanya kepala 

sekolah apakah siswa SMP setiap rombel sebanyak itu 

bisa menerapkan sistem kelompok yang terdiri atas 

delapan orang. Dalam menjawab pertanyaan ini, kepala 

sekolah SMP Hera (15/2/2017) berkata bahwa untuk 

siswa 60-an orang tidak bisa tetapi sudah dicoba untuk 

50 siswa bisa. Semua siswa harus terbagi dalam 

kelompok. Setiap kelompok terdiri atas enam orang. 

Setiap kelas bisa membentuk delapan kelompok, jadi 

untuk kelas yang lebih dari 50 siswa sulit.  

Mengingat kondisi kursi siswa yang hanya 

memungkin untuk diisi dua orang siswa, peneliti 

kembali menyarankan supaya satu dapat diisi tiga 

orang siswa. Dalam menanggapi saran peneliti kepala 

sekolah mengatakan bahwa model meja yang dipakai di 

SMP pada waktu itu tidak dipakai tetapi harus diganti 

dengan model meja yang dipakai oleh siswa kelas I dan 
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II sehingga memungkinkan semua siswa harus duduk 

berhadapan. 

Mengenai kurikulum untuk siswa kelas I, II, III, 

dan IV yang harus menggunakan bahasa Tétum 

sebagai bahasa pengantar, bapak Virgilio wakil kepala 

sekolah SMP Hera mengatakan bahwa bahasa Portugis 

tetap ada tetapi untuk kelas I dan II, mereka sekedar 

dengar-dengar saja, tidak menulis. Untuk kelas III dan 

IV, bahasa Portugis dan bahasa Tétum bercampuran 

sama rata, serupa kamus bahasa Portugis–bahasa 

Tétum dan sebaliknya. Untuk kelas V dan VI, 

penggunaan bahasa Portugis harus lebih banyak 

daripada bahasa Tétum. Sehingga nanti sampai pada 

kelas VII dan seterusnya bahasa Tétum sudah tidak 

digunakan lagi tetapi hanya menggunakan bahasa 

Portugis, (wawancara. 26/1/2017). 

Mengenai realisasinya bahasa Tétum dan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar itu, bapak Virgilio 

mengatakan bahwa semua program sudah tersedia 

namun pelaksanaannya fase demi fase. Pada waktu itu 

baru mulai lagi untuk siklus kedua yaitu kelas III dan 

IV yang harus selesai pada bulan Maret atau April 

tahun itu. Kemudian baru dilanjutkan lagi dengan 

siklus ketiga yaitu kelas VII, VIII dan IX yang belum 

dimulai pada waktu itu (wawancara, 26/1/2017). 

Tetapi bapak Virgilio tetap meragukan kemampuan 
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guru berbahasa Portugis selanjutnya dengan berkata: 

“KKG (GTP), tetap penting bagi mereka untuk saling 

melengkapi sebab tidak selamanya instruktur tinggal 

bersama dengan mereka untuk menyelesaikan masalah 

mereka. Maka para guru harus menjadi lebih kreatif 

memecahkan masalah pribadi dan masalah sesama 

mereka. 

Mengenai legalisasi kegiatan yang dikatakan oleh 

bapak Virgilio, beliau mengatakan bahwa semula 

mereka dilatih oleh INFORDEPE sebagai dasar legal, 

kemudian baru mereka share kepada guru yang lain. 

Semua guru diwajibkan untuk melaksanakan karena 

itu kementerian pendidikan untuk menambah 

pengetahuan mereka sebagai tenaga pendidik. 

Untuk mengetahui apakah program tersebut 

sudah dilaksanakan atau belum, wakil kepala sekolah 

akan berusaha untuk kembali menginspeksi 

pelaksanaan program tersebut, masalah yang muncul 

dalam pelaksanaan dan sebagainya. Untuk mengetahui 

program yang dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah 

ini maka petugas dari dinas pendidikan datang ke 

sekolah untuk melaksanakan inspeksi. 

L. Pemberdayaan Guru 

Pada umumnya guru pendidikan dasar belum 

berbahasa Portugis dengan baik dan benar. Untuk 

memberdayakan guru maka pada tanggal 26 Januari 
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2011 kementerian pendidikan mengeluarkan Undang-

Undang No. 4/2011 tentang pendirian institut nasional 

pemberdayaan guru dan profesionalisme pendidikan 

(INFORDEPE, Instituto Nacional de Formação de 

Docentes  e Professionais da Educação).  

Pemberdayaan guru ini dilaksanakan oleh 

INFORDEPE diprioritaskan bagi guru yang berasal dari 

latar belakang penddikan non keguruan, pendidikan 

keguruan D2 dan SLTA, sedangkan guru dengan latar 

belakang pendidikan keguruan D III ke atas 

diperbolehkan untuk tidak ikut kursus ini.  

Menurut kepala sekolah SMP Hera lamanya 

waktu untuk meraih kursus komplementer ini sama 

dengan kuliah D III, karena mulai dari level I, II, III dan 

komplementar kira-kira selama empat tahun namun 

karena ada akselerasi maka ada yang lebih cepat 

(wawancara, 15/2/2017). 

Kursus level I, II, III, dan komplementer ini 

berjalan selama tiga atau empat tahun sementara 

semua peserta kursus adalah guru dan harus 

mengajar. Maka peserta kursus dibagi menjadi dua 

bagian besar yaitu bagian kelas pagi dan bagian kelas 

sore. Hal ini berarti bahwa guru yang mengajar di pagi 

hari menjadi peserta kursus pada sore hari dan guru 

yang mengajar pada sore hari menjadi peserta kursus 
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pada pagi hari, (wawancara, kepala sekolah SMP Hera, 

15/2/2017). 

Sedadngkan kursus untuk guru mata pelajaran 

disebut kursus intensif yang biasa dilaksanakan setiap 

liburan caturwulan. Pemberdayaan ini biasa 

berlangsung selama dua hingga empat minggu namun 

terkadang menggunakan bahasa Tétum, tidak 

menggunakan bahasa Portugis.  

Berkaitan dengan pemberdayaan Santos, seorang 

guru matematika SMP Hera (26/1/2017) berkata; “Saya 

tidak mengikuti kursus bahasa Portugis tetapi  kami 

mengikuti pelatihan mata pelajaran matematika tetapi 

dengan menggunakan bahasa Tétum.” 

Berkaitan dengan pemberdayaan yang 

menggunakan bahasa indigenous kepala sekolah SMP 

Hera (15/2/2017) berkata:  

“… bukan Tétum melulu. … kita menginginkan 
penatar berbahasa Portugis tetapi kalau penatarnya 
tidak tahu bahasa Portugis? Pelafalan bahasa 
Portugis oleh tutor saja sudah salah, apa lagi 
pesertanya? Jadi kesalahannya bisa terletak pada 
yang merekrut tutor. Berarti tutor yang tidak benar 
menghasilkan guru yang tidak benar dan akan 
menghasilkan siswa yang tidak benar pula.” 

Reis, kepala sekolah SMP Hera (15/2/2017) 

mengatakan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang 

(decreto lei) No. 7/2007 dikatakan bahwa kriteria 

menjadi guru SMP adalah sarjana muda atau diploma 

tiga dan masalah penguasaan bahasa Portugis paling 

sedikit menyelesaikan kursus komplementer.  
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Di samping itu Correia, seorang guru mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengatakan 

bahwa beliau telah mengikuti pemberdayaan hingga 

selesai namun ia tetap tidak bisa berbahasa Portugis. 

Dalam wawancara (25/1/2017) ia berkata: 

”… saya sudah mengikuti kegiatan pemberdayaan 
dan sudah selesai. Kegiatan pemberdayaan ini 
dikenal dengan nama nivel I, II, dan III. Pada ketiga 
nivel ini khusus untuk belajar bahasa Portugis. 
Kemudian yang terakhir adalah kursus 
komplementer. Pada nivel ini kami sudah memilih 
jurusan dengan menggunakan bahasa Portugis 
sebagai bahasa pengantar, tetapi tetap belum bisa 
karena tidak digunakan.” 

Berkaitan dengan guru yang sudah menggenapi 

kursus komplementer tetapi masih tidak dapat 

berbahasa Portugis, bapak Virgilio mengatakan bahwa 

waktu untuk kursus komplementer tidak cukup bagi 

guru untuk fasih berbahasa Portugis. Dalam Hal ini 

bapak Virgilio berkata: “Waktu untuk mengikuti 

pemberdayaan sangat-sangat minim, tidak cukup 

untuk memperdalam tata bahasa Portugis mereka. 

Maka masih perlu kursus intensif tetapi bukan dalam 

waktu sedikit … kemudian menerima sertifikat.”  

Berkaitan dengan pemberdayaan seorang guru 

mata pelajaran ekonomi di SMP Sacrojes berkata 

bahwa dirinya belajar bahasa Portugis dengan 

mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan kadang bayar sendiri. Dalam 

wawancara (8/2/2016) beliau berkata:  
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“Bagi saya juga belum 100 % karena saya juga baru 
belajar. Saya adalah produk Indonesia … setelah kita 
merdeka selama sepuluh tahun baru saya belajar 
bahasa Portugis dengan mengikuti kursus, ada yang 
dibiayai sendiri ada juga yang dibiayai oleh 
pemerintah. Saya merasa kesulitan bahasa Portugis 
terletak pada kata kerja (verbos) dengan waktu 
penggunaannya yang berbeda-beda.” 

Dalam kaitan dengan pemberdayaan bahasa 

Portugis, ternyata ada persyaratan yang harus 

dipenuhi. Hal ini disampaikan oleh Belo, seorang guru 

matematika SMP Sacrojes yang berkata:  

“Bagi guru lain mungkin mereka sudah mengikuti 
pemberdayaan bahasa Portugis, tetapi bagi pribadi 
saya belum pernah mengikuti pemberdayaan bahasa 
portugis karena selama ini ada program 
pemberdayaan bagi guru pegawai negeri saja 
sedangkan saya guru honorer. Dulu saya hanya ikut 
kursus sebanyak tiga kali tetapi ini atas inisiatif 
pribadi saja. Kursus yang saya ikut itu mixed 
bahasa, campuran antara bahasa Portugis dan 
bahasa Tétum,” (wawancara, 13/1/2017). 

Mengenai informasi tentang apakah semua guru 

bisa mengikuti program pemberdayaan atau tidak, Belo 

berkata: “Tidak semua guru. Yang diperbolehkan untuk 

mengikuti pemberdayaan itu hanyalah guru yang 

pegawai negeri (ETTA). Sedangkan kami yang dikontrak 

oleh sekolah tidak diijinkan untuk ikut pemberdayaan.” 

Namun mengenai guru kontrakan yang tidak 

mengikuti pemberdayaan, kepala sekolah SMP Hera 

(15/2/2017) berkata:  

“Saya lihat guru kami yang mengiktui kursus 
pemberdayaan, kebanyakan adalah guru kontrakan. 
Misalnya pak Juli dan ibu Verónica untuk mata 
pelajaran matematika, untuk ilmu pengetahuan alam 
adalah ibu Rofina dan ibu Maria. Mereka ada yang 
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ikut dari INFORDEPE langsung. Ada juga yang tidak 
langsung yaitu melalui INFORDEPE namun tutornya 
dari institusi lain. Hal ini terjadi karena kementerian 
pendidikan belum mampu bahkan kementerian 
sekarang tidak memiliki pemberdaya. Jika di masa 
depan INFORDEPE sudah memiliki pemberdaya 
sendiri, tidak perlu lagi kerja sama dengan institusi 
lain. Mungkin masalahnya adalah keuangan. Orang 
Timor yang profesi matematika dan IPA, banyak 
sekali tetapi rencananya bagaimana kita tidak tahu. 
Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, BPG 
memiliki sendiri penatar atau tutor, tidak perlu 
penatar dari tempat lain.”  

Berdasarkan pada pernyataan kepala sekolah 

yang menyatakan bahwa INFODEPE tidak memiliki 

penatar sendiri maka peneliti kembali bertanya apakah 

ia setuju kalau trainers diganti setiap saat kegiatan 

pemberdayaan diselenggarakan. Dalam menjawab 

pertanyaan itu kepala sekolah berkata:  

“Itu tidak baik, sangat lebih tidak baik kalau tutor 
bukan di bidangnya. Desember lalu saya menjadi 
peserta training musik tetapi di sana saya yang 
mengajar kembali trainer karena trainer tidak 
mampu membaca not balok apalagi yang 
menggunakan tanda kres; b mol 1, 2, 3, hingga 4. 
Sebenarnya saya datang untuk belajar tetapi justru 
saya yang membagikan pengalaman saya kepada 
mereka,” (wawancara, 15/2/2017). 

Berdasarkan pada pernyataan kepala sekolah 

yang mengatakan trainer bukan di bidangnya maka 

peneliti bertanya tentang kriteria yang dipakai oleh 

INFORDEPE dalam merekrut trainers selama itu. 

Menanggapi pertanyaan peneliti kepala sekolah SMP 

Hera (15/2/2017) berkata:  

“Saya tidak mengatakan banyak unsur tetapi pasti 
ada unsur nepotisme. Saya tidak berbicara tentang 
korupsi dan kolusi namun nepotismenya sangat kuat 
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karena kalau saya yang merekrut maka yang datang 
itu pasti orang-orang saya. Sebenarnya INFORDEPE 
harus membuka lowongan, semua orang apply dan 
harus diseleksi lewat test untuk menentukan penatar 
tetap di INFORDEPE sebab Timor-Leste ini ada 
banyak orang. Untuk merekrut penatar hendaknya 
melihat kualifikasi seseorang dalam bidang yang 
akan menjadi bidang tatarannya. … banyak orang 
meraih S2 di Portugal dan Brasil tetapi tidak dipakai 
di INFORDEPE mereka merekrut lagi guru di 
municipios yang kualifikasi pendidikannya adalah 
SMA dan adalah guru kontrakan menjadi penatar.” 

Di samping itu guru mata pelajaran fisika di SMP 

Sacrojes menyampaikan bahwa sekali beliau pernah 

mengikuti pelatihan bagi para guru fisika yang 

diselenggarakan oleh UNESCO namun tidak 

menggunakan bahasa Portugis. Bahasa yang 

digunakan dalam pelatihan itu adalah bahasa Tétum, 

(wawancara, 9/11/2016). 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan guru 

tentang bahasa Portugis melalui pemberdayaan level I, 

II, III dan Komplementer, pada tahun 2015 INFORDEPE 

bekerja sama dengan UNTL mengadakan tes diagnostik. 

Tes diagnostik ini diselenggarakan pada bulan 

Desember 2015 dengan standar A–0, A1–A2, B1–B2, 

dan C1–C2 untuk mengklasifikasikan tingkat 

pengetahuan guru yang telah mengikuti kursus bahasa 

Portugis level I, II, III dan Komplementer, (wawancara 

kepala sekolah SMP Hera, 15/2/2017). Kepala sekolah 

SMP Hera mengatakan bahwa hasil tes diagnostik ini 

menunjukkan bahwa ada dua guru sekolah dasar yang 
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memenuhi standar A1 sehingga masih perlu mengikuti 

kursus selanjutnya. 

Menurut kepala sekolah SMP Hera (15/2/2017), 

dengan adanya tes diagnostik ini, kursus level I, II, III 

dan Komplementer sudah berakhir. Dengan demikian 

sudah tidak ada lagi kursus komplementer bagi guru. 

Sedangkan bagi guru yang masih tergolong dalam 

standar A1 hingga C2 tadi, wajib mengikuti 

penyesuaian lagi dengan diberi pengayaan untuk maju 

ke level yang lebih baik lagi yaitu A1 naik ke A2, A2 

naik ke B1 dan seterusnya bergantung pada rencana 

INFORDEPE.  

Berhubung ada banyak guru yang mengeluh 

karena tidak mengikuti kursus bahasa Portugis maka 

peneliti bertanya kepala sekolah apakah kursus 

pemberdayaan itu hanya berlaku bagi guru pegawai 

negeri atau untuk semua guru SMP. Dalam menjawab 

pertanyaan ini beliau berkata bahwa kursus 

pemberdayaan itu hanya berlaku untuk guru bidang 

studi tertentu saja bergantung pada rencana 

INFORDEPE. Pada tahun itu guru SMP Hera tidak 

mendapat jatah pemberdayaan karena sudah mengikuti 

pemberdayaan pada bulan Juli 2016 yaitu untuk guru 

bidang studi matematika dan ilmu pengetahuan alam 

(IPA). 
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Dalam kaitan dengan guru yang mengeluh 

karena tidak mengikuti kursus intensif bahasa 

Portugis, bapak Virgilio wakil kepala sekolah SMP Hera 

(14/2/2017) berkata:  

“Bukan tidak ikut tetapi belum waktunya. 
Pemberdayaan ini baru dimulai dari siklus pertama, 
sekarang sudah masuk siklus yang kedua. Nanti 
setelah siklus yang kedua ini baru mereka ikut 
karena mereka ada di siklus ketiga.” 

Mengenai alasan guru kontrakan yang tidak 

diperbolehkan untuk mengikuti pemberdayaan, bapak 

Virgilio berkata bahwa mereka tidak bisa ikut karena 

data mereka yang tidak jelas sehingga sulit 

menentukan insentif bagi mereka. Tetapi sejak tahun 

2014 dan seterusnya hingga 2016 semuanya sudah 

teratur dan mereka semua pasti ikut pemberdayaan 

untuk semua guru bidang studi.  

Menurut bapak Virgilio ini, program 

pemberdayaan itu untuk bidang studi dan bahasa 

Portugis, khusus untuk memperdalam apabila ada 

masalah dalam bahasa Portugis dalam mata  pelajaran 

bersangkutan. Misalnya guru bisa berbahasa Portugis 

tetapi ia tidak menguasai ilmu pengetahuan alam, ia 

tidak bisa mengampu pelajaran ilmu pengetahuan 

alam. 
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M. Kendala Implementasi Program Bahasa 

Portugis 

Bahasa Portugis sudah disahkan sebagai bahasa 

resmi dan sekaligus bahasa instruksional. Kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantarnya namun masih 

banyak kendala yang dihadapi. Berdasarkan pada 

wawancara (30/11/2016), kepala sekolah SMP Hera 

berkata: 

“Kendala yang selama ini dihadapi oleh kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah dan guru dalam 
implementasi program bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar PBM di sekolah ini adalah guru 
belum memiliki kosa kata bahasa Portugis yang 
memadai untuk berkomunikasi, guru kurang ada 
kemauan untuk belajar bahasa Portugis, guru tidak 
peduli terhadap bahasa Portugis, tidak ada ketegasan 
dari pemerintah, evaluasi kinerja oleh biro 
kepegawaian umum tidak tegas sebab dikatakan 
bahwa kenaikan gaji dan jabatan akan dilaksanakan 
sekali dua tahun tetapi tidak dipraktekkan.” 

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi, wakil 

kepala sekolah SMP Hera berkata: 

“Kursus bahasa Portugis sudah berlangsung sejak 
2008 namun belum ada perubahan kemampuan 
berbahasa Portugis. Guru tidak menggunakan 
bahasa Portugis dalam komunikasi di sekolah setiap 
hari. Kurangnya waktu untuk kursus-kursus bagi 
guru karena hanya menggunakan waktu libur 
caturwulan yang sangat singkat. Tidak adanya 
perbedaan gaji antara guru yang rajin dan guru yang 
tidak aktif mengikuti kursus bahasa Portugis. Para 
lider Timor-Leste tidak berbahasa Portugis dalam 
forum resmi baik pada tingkat nasional maupun 
pada tingkat lokal” (wawancara, 25/10/2016). 
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Mengenai guru yang telah meraih kursus 

komplementer tetapi tidak berbahasa Portugis, bapak 

Virgilio (26/1/2017) berkata:  

“Untuk belajar tata bahasa waktu komplementer 
sangat minim. Kecuali … semua individu 
penanggungjawab memberi perhatian bahwa kalau 
sudah menginjak lingkungan sekolah diwajibkan 
berbahasa Portugis, maka kita pasti cepat maju. … 
para lider pendidikan dari atas pun tidak berbahasa 
Portugis sewaktu berkunjung ke sekolah. Sebenarnya 
pertemuan dengan para lider diwajibkan berbahasa 
Portugis, kepala sekolah mau berbicara dengan 
bawahannya pun harus berbahasa Portugis, guru 
mau berbicara dengan sesama guru harus berbahasa 
Portugis. Tetapi realitas tidak menunjukkan 
demikian.” 

Berhubung dengan para pemimpin pendidikan 

yang tidak berbahasa Portugis peneliti menanyakan 

alasannya. Dalam menanggapi pertanyaan peneliti, 

bapak Virgilio mengatakan bahwa hal ini terjadi karena 

kekurangan pengawasan, kekurangan sanksi, mungkin 

karena bahasa  Tétum juga bahasa resmi. Tetapi 

sebagai guru, kurikulum dibuat dalam bahasa 

Portugis, kita sendiri yang harus berusaha karena 

kemampuan guru bisa membantu atau mempersulit 

siswa. Kalau guru selalu memberi penjelasan dalam 

bahasa Tétum bagaimana mungkin siswa bisa 

berbahasa Portugis! (wawancara, 26/1/2017). 

Dalam hal kendala yang dihadapi, kepala sekolah 

SMP Sacrojes (15/11/2016) berkata: 

“Kendala yang selama ini dihadapi kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah dan guru dalam 
mengimplementasi program bahasa Portugis sebagai 
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bahasa pengantar PBM adalah kebanyakan pendidik 
tidak dapat berbahasa Portugis, peserta didik tidak 
tahu bahasa Portugis, semangat/kemauan peserta 
didik untuk belajar bahasa Portugis kurang, 
lingkungan keluarga tidak mendukung guru dan 
siswa untuk belajar bahasa Portugis.” 

Berhubungan dengan kendala yang dihadapi oleh 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru dalam 

implementasi bahasa Portugis, wakil kepala sekolah 

SMP Sacrojes berkata: 

“Dalam kaitan dengan implementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar PBM maka yang 
menjadi kendala adalah komunikasi, artinya dalam 
kehidupan sehari-hari bahasa Portugis tidak pernah 
dipakai sebagai bahasa pengantar komunikasi 
namun hanya dipakai dalam menulis isi pokok 
bahasan, menulis pertanyaan atau pernyataan dalam 
ujian,” (wawancara, 14/11/2016). 

Di samping itu seorang guru bidang studi 

ekonomi SMP Sacrojes melihat kendala dari sisi 

karakteristik bahasa Portugis sebagai bahasa yang 

sulit. Dalam hal kesulitan bahasa Portugis sebagai 

kendala, guru bidang studi ekonomi ini (30/1/2017) 

berkata:  

“Selama saya mengikuti kursus, saya merasa 
kesulitan bahasa Portugis itu terletak pada kata 
kerja (verbos) belum kita kuasai karena waktu 
penggunaannya berbeda-beda. Jadi sangat 
bergantung pada minat seseorang untuk belajar. 
Bagi yang tidak berminat walaupun belajar dari SD 
hingga PT pun masih akan tetap tidak tahu. Di 
samping itu lingkungan juga sangat memengaruhi 
proses belajar sesuatu termasuk belajar bahasa 
Portugis. Misalnya kita sering menonton TV 
Indonesia dan selalu bergumul tentang TV tersebut 
bersama dengan lingkungan kita. Jadi lingkungan 
kita adalah lingkungan Indonesia maka setiap hari 
kita beradaptasi dengan lingkungan kita, Indonesia. 
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Kalau dulu jaman kolonial Portugis bahasa Portugis 
diwajibkan bagi rakyat Timor-Leste untuk belajar 
tetapi sekarang adalah era demokrasi, tak seorang 
pun bisa memaksa orang lain untuk membuat 
sesuatu.” 

Neria, seorang siswi kelas VIII SMP Hera 

(26/1/2017) juga mendukung pernyataan guru bidang 

studi ekonomi ini. Neria berkata:  

“Bahasa Indonesia itu anak kecil pun tahu, karena 
setiap hari mereka ada di depan televisi. Jadi mereka 
bisa belajar dari televisi, radio tetapi bahasa Portugis 
tidak. Bahasa Portugis hanya dapat kita ikuti dalam 
berita Timor-Leste saja, atau nonton berita Portugal 
baru bisa mendengar bahasa Portugis.” 

Dari informasi tentang kendala tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan dalam PBM adalah: guru tidak 

peduli dengan implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM, tidak ada ketegasan dari 

pemerintah, evaluasi kinerja guru yang dilaksanakan 

oleh biro kepegawaian umum tidak tegas, tidak adanya 

perbedaan gaji antara guru yang ikut kursus dan 

mengikuti kursus bahasa Portugis, para pemimpin 

negara juga tidak menggunakan bahasa Portugis, 

karakteristik bahasa Portugis, berlakunya kebebasan 

yang berlebihan. 

4.2.4.Hasil Penelitian Product 

Tujuan evaluasi adalah untuk membuat 

perbandingan antar ketercapaian program dan tujuan 

program. Oleh sebab itu berikut ini akan menampilkan 
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pembahasan tentang Tujuan implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

khususnya dalam penyelenggaraan PBM dan hasil yang 

diperoleh berdasarkan pada tujuan bersangkutan. 

A. Hasil Implementasi Bahasa Portugis di SMP  

Tujuan pendidikan dasar yang tercantum dalam 

Undang-Undang Pendidikan No. 14 tahun 2008 pasal 

12 d tentang tujuan pendidikan dasar menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan dasar adalah untuk 

menguasai bahasa Portugis dan bahasa Tétum 

(Garantir o domínio das línguas portuguesa e tétum). 

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan 

pendidikan dasar untuk menjamin penguasaan kedua 

bahasa tersebut belum tercapai secara maksimal 

karena guru dan siswa belum menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa komunikasi selama PBM 

berlangsung.  

Dalam wawancara, bapak João Reis da Cruz 

kepala sekolah SMP Hera (30/11/2016) mengatakan 

bahwa tujuan implementasi bahasa Portugis belum 

tercapai. Dalam menjawab pertanyaan apakah tujuan 

implementasi bahasa Portugis telah tercapai secara 

optimal atau belum, beliau berkata:  

“Belum. Tujuan implementasi program bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam 
PBM di Timor Leste adalah untuk membina 
hubungan baik dengan Negara-negara berbahasa 
Portugis. Hal ini hanya bisa terjadi melalui 
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komunikasi, terlebih komunikasi lisan. Akan tetapi 
masih banyak guru dan siswa yang belum bisa 
berkomunikasi dengan bahasa Portugis. Hal ini 
terbukti melalui kegiatan lomba pidatu dengan 
bahasa Portugis. Dalam lomba pidatu ini hanya SMA 
28 November, SMA Santo Paulus VI, SMA Canossa 
dan SMA Santo Petrus yang berbahasa Portugis 
tanpa teks tetapi semua sekolah yang lain berbahasa 
Portugis tetapi menggunakan teks. Maka 
disimpulkan bahwa siswa SMA belum bisa berbahasa 
Portugis dengan benar sehingga dikatakan tujuan 
implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 
pengantar pendidikan belum dicapai.” 

Dalam wawancara, bapak Guilhermino da Silva, 

kepala sekolah SMP Sacrojes (15/11/2016) 

mengatakan bahwa tujuan implementasi bahasa 

Portugis belum tercapai. Dalam menjawab pertanyaan 

apakah tujuan implementasi bahasa Portugis telah 

tercapai secara optimal, beliau berkata: “Belum, kira-

kira baru mencapai 60 % karena untuk 

mengomunikasikan bahasa Portugis dalam kehidupan 

guru sehari-hari masih sangat sulit.” 

Dalam wawancara, bapak Inácio Ximenes, wakil 

kepala sekolah SMP Sacrojes (14/11/2016) 

mengatakan bahwa tujuan implementasi bahasa 

Portugis belum tercapai. Dalam menjawab pertanyaan 

apakah tujuan implementasi bahasa Portugis telah 

tercapai secara optimal atau belum, beliau berkata:  

“Belum. Ada dua tujuan dari implementasi bahasa 
Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 
antara lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan 
dan juga untuk memperoleh beasiswa dari 
pemerintah bagi para mahasiswa untuk belajar di 
luar negeri terutama di negara-negara berbahasa 
Portugis (CPLP) tetapi banyak mahasiswa yang 
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dipulangkan dari Portugal dan Brazil. Untuk 
memperoleh ilmu pengetahuan pun belum, karena 
komunikasi saja bahasa Portugis sudah sulit apalagi 

memperoleh ilmu pengetahuan?” 

Dalam wawancara dengan pengawas sekolah 

mengatakan bahwa penggunaan bilingual dalam PBM 

bertujuan untuk mempermudah peserta didik untuk 

memahami konsep ilmu pengetahuan karena kalau 

langsung menggunakan bahasa Portugis akan 

mempersulit peserta didik. Dalam kaitan dengan hasil 

UN pengawas sekolah mengatakan hasil UN terbagi dua 

artinya 50 % dari siswa belum memahami baik bahasa 

Portugis (wawancara, pengawas sekolah, 19/01/2017). 

Berdasarkan hasil pengisian angket yang 

dilakukan oleh guru dan siswa SMP Hera dan SMP 

Sacrojes menunjukkan bahwa baru 45,4 % siswa SMP 

Hera mengatakan memahami pelajaran dalam bahasa 

Portugis dan 17,0 % siswa SMP Sacrojes mampu 

memahami plajaran dengan bahasa Portguis. Hal ini 

dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 4.1. Persentase siswa yang paham bahasa Portugis 

   
Sumber: Hasil olah data penelitian 
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Di samping itu dalam kaitan dengan bahasa yang 

digunakan oleh guru dalam menjelaskan pelajaran 

kepada peserta didik dalam PBM, baru 33,3 % guru 

SMP Hera menggunakan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM dan persentase 

penggunaan bahasa Tétumnya lebih tinggi yaitu 66,7 

%. Sedangkan penggunaan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM di SMP Sacrojes baru 

mencapai 7,7% guru SMP Sacrojes menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM, 

88,5 % guru menggunakan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM dan 3,8 % guru SMP 

Sacrojes menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM. Hal ini dapat kita lihat pada 

grafik berikut ini. 

Grafik 4.2. Persentase guru dalam menggunakan 

bahasa Portugis dalam PBM.  

 
Sumber: Olah Data Penelitian 

Jika kita membaca dengan baik pernyataan yang 

disampaikan oleh para pejabat sekolah dan persentase 
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dalam grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

baik pendidik maupun peserta didik di SMP Hera dan 

SMP Sacrojes belum menggunakan bahasa Portugis 

secara maksimal dalam PBM. 

B. Penyusunan RPP 

Tugas utama guru adalah mengajar dan 

mendidik. Dalam menjalankan tugas sebagai guru, 

setiap orang guru diwajibkan untuk membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai persiapan 

utama bagi penyelenggaraan pembelajaran agar tujuan 

pembelajarannya terarah dan tidak tersendat-sendat. 

Tetapi secara umum guru SMP Hera belum membuat 

RPP. Mengenai apakah guru SMP Hera sudah membuat 

RPP atau belum, kepala sekolah SMP Hera 

(30/11/2016) berkata: “Belum semua guru membuat 

RPP dalam bahasa Portugis bahkan ada yang tidak 

mau mencoba membuat RPP.” 

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak 

Virgilio wakil kepala sekolah SMP Hera (25/10/2016) 

bahwa guru SMP Hera belum membuat RPP untuk 

mengajar tetapi para guru mengangkat buku dan 

langsung mengajar tanpa RPP. Yang biasa dilakukan 

guru adalah dengan memberi tanda, menggarisbawahi 

dan mewarnai bagian pelajaran yang dipandang penting 

untuk disampaikan kepada peserta didik. 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rofina, 

guru mata pelajaran Sejarah dan Geografi. Dalam 

wawancara (11/11/2016) beliau berkata bahwa pada 

saat penelitian ini dilaksanakan mereka sudah tidak 

membuat lagi RPP karena sudah tidak diminta lagi oleh 

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Hal ini 

merupakan suatu kebiasaan yang kurang mendukung 

guru untuk belajar bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM. 

Selain dari itu Correia, seorang guru mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga 

mengatakan hal yang sama. Dalam wawancara 

(25/01/2017) Correia berkata, “… kami belum 

membuat RPP. Untuk mengajar peserta didik kami 

hanya berdasarkan pada buku mata pelajaran. Kami 

menentuksn topik, menggarisbawahi bagian-bagian 

yang dianggap penting kemudian diajarkan kepada 

peserta didik. 

Selain dari wawancara peneliti juga 

menggunakan angket dalam penelitian. Berdasarkan 

pada hasil pengisian angket yang dilakukan oleh guru 

SMP Hera menunjukkan bahwa 88,9 % guru SMP Hera 

menyiapkan pelajaran dalam bahasa Portugis. Hal itu 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Correia bahwa 

persiapan mereka dilakukan dengan menggarisbawahi 

bagian pelajaran yang dianggap penting kemudian 
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diajarkan kepada para siswa. Grafik berikut 

menunjukkan persentase guru SMP Hera dalam 

menggunakan bahasa Portugis dalam menyiapkan 

pelajaran. Dari grafik dapat dibaca bahwa 88,9 % guru 

SMP Hera menggunakan bahasa Portugis dalam 

menyiapkan pelajaran namun pernyataan Correia di 

atas mengatakan bahwa hanya dengan menyiapkan 

pelajaran untuk mengajar tetapi bukan berarti 

membuat RPP. Di samping itu ada juga guru lain yang 

mengakui bahwa mereka menggunakan bahasa Tétum 

dan bahasa Inggris dalam menyiapkan pelajaran. 

Grafik 4.3. Bahasa yang digunakan oleh guru SMP 

Hera dalam menyiapkan pelajaran. 

 
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Tetapi secara umum guru di SMP Sacrojes sudah 

membuat RPP dalam bahasa Portugis hanya saja belum 

bisa berbahasa Portugis dengan baik dan benar secara 
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lisan. Untuk menjelaskan isi pelajaran kepada siswa, 

guru SMP Sacrojes masih menggunakan bahasa Tétum 

sebagai bahasa pengantar sebab mayoritas siswa belum 

memahami bahasa Portugis dengan baik. 

Hal ini didukung oleh pernyataan kepala sekolah 

SMP Sacrojes. Dalam wawancara (15/11/2016) 

mengatakan bahwa semua guru sudah mampu 

membuat RPP dalam bahasa Portugis dan kalau ada 

guru yang belum mampu membuat RPP sendiri mereka 

meminta bantuan pada teman lain untuk membantu 

mereka membuat RPP. 

Selain dari kepala sekolah, bapak Inácio 

Xiemenes wakil kepala sekolah SMP Sacrojes juga 

mengakui bahwa semua guru SMP Sacrojes sudah 

mulai membuat RPP dengan bahasa Portugis. Dalam 

wawancara (14/11/2016) bapak Inácio berkata: “… 

semua guru mampu membuat RPP dalam bahasa 

Portugis namun untuk menjelaskan isi pelajaran masih 

sangat susah.” Oleh karena itu para guru SMP Sacrojes 

menggunakan bahasa Tétum untuk menjelaskan 

pelajaran kepada para siswa. 

Berdasarkan pada hasil pengisian angket, juga 

menunjukkan bahwa 84,6 % guru menyiapkan 

pelajaran dengan bahasa Portugis; 11,5 % guru 

menyiapkan pelajaran dengan bahasa Tétum dan 3,8 % 

guru menyiapkan pelajaran dalam bahasa Inggris. 
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Grafik berikut menunjukkan persentase guru dan 

bahasa yang digunakan dalam menyiapkan pelajaran. 

Grafik 4.4. Persentase guru dan bahasa yang 

digunakan dalam menyiapakan pelajaran. 

 

Sumber: Hasil olah data penelitian 

Dari semua informasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru SMP Sacrojes sudah mulai membuat RPP 

dengan bahasa Portugis walaupun belum fasih 

berbahasa Portugis secara lisan sehingga harus 

dijelaskan dalam bahasa Tétum. Sedangkan guru SMP 

Hera belum menggunakan bahasa Portugis secara lisan 

termasuk tulis pun belum karena mereka belum 

membuat RPP untuk membantu mengembangkan 

bahasa Portugis mereka. 

C. Bahasa Komunikasi Di Kelas 

Sebagai bahasa pengantar pendidikan berarti 

harus menggunakannya secara lisan dan tulisan. 

Secara lisan dipakai dalam kehidupan guru dan siswa 

di sekolah, khususnya dalam PBM di kelas. Secara tulis 
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berarti dipakai dalam membuat RPP dan dalam 

menyalin pelajaran kepada siswa di kelas. Tetapi secara 

umum guru SMP Hera dan SMP Sacrojes baru 

menggunakannya dalam bahasa tulis tetapi dalam 

bahasa lisan belum menggunakan bahasa Portugis. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan 

kepala sekolah SMP Hera. Dalam wawancara 

(30/11/2016) bapak João Reis da Cruz kepala sekolah 

SMP Hera mengatakan bahwa semua guru sudah 

mampu menyelenggarakan PBM dengan menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

menulis tetapi dalam menjelaskan pelajaran guru 

belum mampu. 

Di samping itu bapak Virgilio, wakil kepala 

sekolah SMP Hera (25/10/2016) juga mendukung 

pernyataan kepala sekolah SMP Hera dengan berkata 

bahwa guru SMP Hera belum menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM di kelas.  

Pernyataan di atas juga didukun oleh hasil 

observasi. Berdasarkan pada hasil pengamatan juga 

menunjukkan bahwa dalam PBM guru tidak 

menggunakan bahasa Portugis untuk menjelaskan 

materi kepada peserta didik tetapi menggunakan 

bahasa Tétum. Bahasa Portugis hanya digunakan 

untuk menulis pelajaran di papan tulis (Observasi, 

11/11/2016) 
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Hasil pengisian angket yang dilakukan oleh guru 

SMP Hera juga menunjukkan bahwa guru SMP Hera 

belum menggunakan bahasa Portugis sebagai media 

komunikasi dalam PBM di kelas. Persentase guru yang 

mengakui penggunaan bahasa Portugis di kelas baru 

mencapai 33,3 % tetapi penggunaan bahasa Tétum 

sebagai bahasa pengantar PBM secara lisan, lebih besar 

dengan persentase 66,7 %. Hal ini dapat kita lihat pada 

grafik berikut. 

Grafik 4.5. Penggunaan bahasa Portugis dan bahasa 

Tétum 

 
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Selain dari guru SMP Hera siswa juga mengisi 

angket. Hasil pengisian angket tentang penggunaan 

bahasa Portugis sebagai bahasa komunikasi di kelas 

oleh guru SMP Hera, menunjukkan bahwa 66 % siswa 

mengatakan bahwa guru menggunakan bahasa Tétum 

sebagai media komunikasi di kelas, kemudian baru 
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disusul dengan bahasa Portugis 29 % dan yang paling 

sedikit adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai alat 

komunikasi dengan persentase 5 %, sperti terlihat pada 

grafik berikut. 

Grafik 4.6. Penggunaan bahasa Portugis, Tétum dan 

Inggris di kelas. 

 
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Selain dari itu bapak Guilhermino da Silva, 

kepala sekolah SMP Sacrojes mengatakan bahwa belum 

semua guru menerapkan bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam menyelenggarakan PBM di 

kelas. Dalam wawancara (15/11/2016) bapak da Silva 

berkata: “… belum semua pendidik mampu 

menyelenggarakan PBM dengan menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar. … masih banyak 

tenaga pendidik yang belum menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM.” 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak 

Inácio Ximenes wakil kepala sekolah SMP Sacrojes. 

Beliau mengakui bahwa guru belum mampu 

menyelenggarakan PBM dengan bahasa Portugis. 

Dalam wawancara (14/11/2016) bapak Ximenes 

berkata: “Ya, mampu dalam menulis namun dalam 

menjelaskan pelajaran belum.” Hal ini berarti dalam 

PBM guru menggunakan bahasa Portugis hanya untuk 

menulis pelajaran namun untuk berbicara dalam 

memberikan penjelasan kepada siswa, guru belum 

mampu.  

Selain dari wawancara dan observasi peneliti juga 

menggunakan angket untuk mengumpulkan informasi 

dari pendidik dan peserta didik. Hasil pengisian angket 

yang dilaksanakan oleh siswa SMP Sacrojes 

menunjukkan bahwa masih sangat sedikit siswa SMP 

Sacrojes yang menyatakan bahwa guru SMP Sacrojes 

menggunakan bahasa Portugis sebagai media 

komunikasi proses belajar mengajar. Berdasarkan pada 

pengisian angket oleh siswa ini hanya 7,9 % siswa yang 

menyatakan bahwa guru mereka menggunakan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar PBM di kelas. 

Sedangkan sisanya mengatakan bahwa guru 

menggunakan bahasa Tétum sebagai bahasa 

komunikasi di dalam kelas. Tingkat persentase siswa 

SMP Sacrojes yang menyatakan bahwa guru mereka 
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tidak menggunakan bahasa Portugis sebanyak 92,1 %. 

Tetapi para siswa SMP Sacrojes ini mengatakan bahwa 

guru mereka menggunakan bahasa Tétum sebagai 

bahasa pengantar komunikasi, bukan bahasa Portugis. 

Hal ini dapat kita lihat seperti yang terdapat pada 

grafik di bawah. 

Grafik 4.7. Penggunaan Bahasa Portugis di kelas. 

  
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Guru SMP Sacrojes juga mengakui bahwa mereka 

tidak menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

komunikasi dalam PBM di kelas, mereka menggunakan 

bahasa Tétum seperti dalam grafik berikut.   

Grafik 4.8. Pengakuan guru SMP Sacrojes 
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Sumber: Hasil olah data penelitian 

Dalam grafik ini terlihat bahwa 88,5 % guru SMP 

Sacrojes menggunakan bahasa Tetum dalam 

menjelaskan pelajaran kepada siswa; baru disusul 7,7 

% menggunakan bahasa Portugis dan 3,8 % 

menggunakan bahasa Inggris dalam memberikan 

penjelasan kepada para siswa. 

Dari semua pernyataan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa guru dari SMP Hera dan SMP 

Sacrojes belum mampu berbahasa Portugis dalam 

memberikan penjelasan kepada peserta didik. 

Penggunaan bahasa Portugis hanya sebatas untuk 

membuat RPP dan menyalin pelajaran masih sangat 

susah dalam berkomunikasi. 

D. Kemampuan Siswa Berbahasa Portugis  

Di samping itu mengenai kemampuan siswa 

untuk berbahasa Portugis, João Reis da Cruz Kepala 

Sekolah SMP Hera mengatakan bahwa sebagian kecil 
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siswa belum mampu menjawab semua tes dalam 

bahasa Portugis dengan benar. Dalam wawancara 

(30/11/2016) bapak Reis berkata: “Ya, namun sebagian 

kecil siswa belum mampu menjawab semua tes yang 

diberikan dalam bahasa Portugis dengan benar.” 

Bapak Virgilio Wakil Kepala Sekolah SMP Hera 

ketika ditanya apakah semua siswa sudah mampu 

menjawab semua tes yang diberikan dalam bahasa 

Portugis beliau mengatakan bahwa belum semua siswa 

mampu menjawab tes dalam bahasa Portugis, 

(wawancara, 25/10/2016). 

Berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menjawab tes berbahasa Portugis bapak Guilhermino 

da Silva Kepala Sekolah SMP Sacrojes berkata: “Ya, 

semua siswa mampu menjawab semua tes yang 

diberikan dalam bahasa Portugis namun belum tentu 

semua benar. Hal ini lumrah terjadi di mana-mana,” 

(wawancara, 15/11/2016). 

Dalam hal yang sama bapak Inácio Ximenes 

Wakil Kepala Sekolah SMP Sacrojes ketika ditanya 

apakah semua siswa mampu menjawab tes dalam 

bahasa Portugis, bapak Ximenes berkata:  

“Semua siswa mampu namun dalam bahasa yang 
sangat mudah pun masih ada jawaban yang salah. 
Maka untuk menjawab pertanyaan dengan benar 
atau tidak, itu bergantung pada kemampuan siswa 
dalam memahami isi materi bersangkutan. Begitu 
pula dengan bahasa Portugis, ada yang benar dan 
ada yang salah dalam menjawab pertanyaan,” 
(wawancara, 14/11/2016). 
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Salah satu hal yang dapat membuktikan apakah 

siswa mampu mengimplementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah 

dengan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Mengenai 

hasil UN Suparso, pengawas sekolah (19/01/2017) 

berkata: 

“Untuk SMP terbagi dua, artinya 50 % belum 
memahami baik bahasa Portugis karena saat mereka 
berada di sekolah menggunakan bahasa Portugis 
tetapi setelah pulang dari sekolah bahasa ini sudah 
tidak digunakan lagi. Oleh karena itu dikatakan 
bahwa para guru diberi instruksi untuk 
menggunakan bahasa Portugis tetapi masih saja ada 
dampaknya. Para siswa belajar bahasa ini selama 
80/90 menit saja tetapi setelah itu sudah tidak lagi.” 

Hal tersebut di atas sangat menekankan 

kebiasaan dan lingkungan. Kebiasaan siswa dan guru 

yang tidak berbahasa Portugis selama di sekolah 

berdampak pada kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan UN. Keluarga dan lingkungan di mana 

guru dan siswa tinggal tidak mendukung mereka 

untuk berbahasa Portugis karena lingkungan tidak 

berbahasa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa resmi 

dan bahasa instruksional. 

Lingkungan yang tidak berbahasa Portugis turut 

mempengaruhi kebiasaan siswa tidak berbahasa 

Portugis. Kebiasaan dalam interaksi dengan 

lingkungan ini tetap dibawa oleh peserta didik sampai 

di sekolah sehingga siswa tidak dapat berbahasa 
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Portugis dan tidak dapat memahami pelajaran yang 

disampaikan dalam bahasa Portugis di sekolah. Dalam 

pengisian angket yang dilakukan oleh siswa SMP Hera 

dalam kaitan dengan kebiasaan siswa berbahasa 

Portugis dan memahami pelajaran yang disampaikan 

dalam bahasa Portugis oleh guru di sekolah dapat kita 

lihat pada grafik berikut.  

Grafik 4.9. Kemampuan siswa SMP Hera. 

 
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Grafik di atas ini menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa SMP Hera dalam memahami 

pelajaran pada waktu guru mereka menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

di kelas, terbagi sama rata yaitu siswa yang mengerti 

banyak 45,4 % dan yang mengerti sedikit 45,4 %. Di 

samping itu ada juga 6,2 % siswa SMP Hera 

menyatakan sangat pasif dan 3,1 % siswa SMP Hera 
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menyatakan tidak mengerti pelajaran kalau guru 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM di kelas. Jadi lebih sedikit siswa yang 

mampu memahami pelajaran dalam bahasa Portugis 

dan lebih banyak siswa yang tidak mengerti pelajaran 

dalam bahasa Portugis. Maka tetap dikatakan belum 

mencapai tujuan program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM. 

Masih berkaitan dengan kemampuan siswa 

memahami bahasa Portugis, yaitu kebiasaan atau 

kemampuan siswa berkomunikasi dengan bahasa 

Portugis di sekolah juga menunjukkan bahwa 

persentase siswa SMP Hera yang mengakui 

penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa 

komunikasi mereka di sekolah hanya sebesar 16,25 % 

saja. Sedangkan persentase siswa dalam menggunakan 

bahasa Tétum sebagai bahasa komunikasi sehari-hari 

di sekolah jauh lebih tinggi yaitu 81,55 %. Di samping 

itu 0,85 % siswa SMP Hera menggunakan bahasa 

Inggris dan ada juga siswa SMP Hera yang 

menggunakan bahasa lain sebagai bahasa komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa lain 

oleh siswa SMP Hera ini dengan persentase 1,55 %. Hal 

itu dapat kita lihat pada grafik berikut. 
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Grafik 4.10. Bahasa komunikasi siswa SMP Hera 

 
Sumber: Hasil olah data penelitian 

Semua hal terungkap di atas menunjukkan bahwa 

siswa SMP Hera belum menggunakan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar baik dalam PBM atau pun 

dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Di samping siswa SMP Hera, siswa SMP Sacrojes 

juga mengisi angket untuk menyatakan kemampuan 

mereka dalam memahami pelajaran dan bahasa yang 

mereka gunakan sebagai bahasa komunikasi dalam 

pergaulan mereka setiap hari di sekolah, dapat kita 

lihat dalam garfik berikut ini. 

Grafik 4.11. Kemampuan siswa SMP Sacrojes. 

   
Sumber: Hasil olah data penelitian 
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Dari kedua grafik di atas ini kita lihat bahwa 

persentase siswa SMP Sacrojes yang mengerti banyak 

bahasa Portugis dalam pembelajaran sebesar 17,0 %; 

siswa yang mengerti sedikit 81,8 %; tidak mengerti 0,6 

%; sangat pasif dalam kelas sebesar 0,6 %. Dengan 

demikian yang mengerti pelajaran dengan bahasa 

Portugis hanya sebesar 17,0 % saja. 

Dari grafik yang lain kita lihat juga bahwa bahasa 

komunikasi setiap hari di sekolah, siswa SMP Sacrojes 

sama sekali tidak menggunakan bahasa Portugis. 

Bahasa yang digunakan malah Bahasa Tétum dengan 

persentase 98,8 %; Bahasa Indonesia masih tetap 

digunakan dengan persentase 0,6 % dan Bahasa lain 

sebesar 0,6 %.  

Bila kita ambil rata-rata siswa SMP Hera dan 

siswa SMP Sacrojes yang memahami sedikit pelajaran 

dalam bahasa Portugis sebesar 63,6 %; yang 

memahami banyak pelajaran dalam bahasa Portugis 

baru sebesar 32,2 %. Sedangkan rata-rata siswa 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

komunikasi di sekolah baru sebesar 8,13 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahasa Portugis yang jarang 

digunakan ini akan berdampak pada kualitas 

pendidikan pada 10 atau 20 tahun mendatang bahasa 

Portugis akan tetap hanya digunakan di atas kertas 

saja namun sangat susah untuk diimplementasikan 
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sebagai bahasa komunikasi lisan. Dengan demikian 

kualitas pendidikan Timor-Leste sangat diragukan.  

E. Manfaat Program Bahasa Portugis Bagi 

Masyarakat 

Berdasarkan pada wawancara (17/11/2016), 

bapak Reis mengatakan bahwa manfaat implementasi 

bahasa Portugis bagi masyarakat adalah 

mengembangkan budaya Portugal menjadi budaya 

Timor-Leste melalui bahasa Portugis, sebagai 

peringatan sejarah kepada generasi muda bahwa 

Timor-Leste adalah negara jajahan Portugal selama 450 

tahun, mempermudah masyarakat dalam menentukan 

jenis hidangan dengan memberikan nama jenis 

hidangan sesuai dengan nama jenis hidangan orang 

Portugal. Pemberian nama pada jenis hidangan ini 

sangat penting terutama dalam perayaan-perayaan 

yang diselenggarakan oleh para pemimpin masyarakat. 

Menurut bapak Virgilio, Wakil Kepala Sekolah 

SMP Hera manfaat implementasi bahasa Portugis bagi 

masyarakat adalah menarik simpati masyarakat Eropa 

agar bisa membantu Timor-Leste apabila suatu saat 

dalam keadaan bahaya, (wawancara, Wakil Kepala 

Sekolah SMP Hera, 25/10/2016).  

Sedangkan bapak Guilhermino da Silva Kepala 

Sekolah SMP Sacrojes mengatakan bahwa 

implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 
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pengantar tidak bermanfaat apa-apa. Dalam 

wawancara (15/11/2016) bapak Silva berkata:  

“Manfaat implementasi bahasa Portugis bagi rakyat 
Timor Leste kurang karena penggunaannya sebatas 
administrasi dan hanya dipakai oleh para pemimpin 
tertinggi dan pemimpin tinggi negara saja. Dalam 
kehidupan ekonomi sosial rakyat Timor-Leste, 
bahasa Portugis tidak bermanfaat apa-apa.” 

Berlawanan dengan pendapat Kepala Sekolah 

SMP Sacrojes, bapak Inácio Ximenes wakil Kepala 

Sekolah SMP Sacrojes mengatakan bahwa manfaat 

implementasi bahasa Portugis adalah berbahasa 

Portugis. Dalam wawancara (14/11/2016) bapak 

Ximenes berkata: “Manfaat implementasi program 

bahasa Portugis bagi masyarakat Timor Leste adalah 

berbahasa Portugis.” Pendapat bapak Ximenes ini 

berlawanan dengan pendapat kepala sekolahnya. 

Selain dari itu dalam menjawab pertanyaan 

peneliti tentang apakah manfaat implementasi bahasa 

Portugis di Timor-Leste sudah tercapai secara maksimal 

atau belum, bapak Reis (30/11/2016) mengatakan 

bahwa manfaat implementasi bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar belum terlaksana maksimal. Para 

pendidik saja masih sangat membutuhkan 

pemberdayaan berkelanjutan yang serius. 

Di samping itu bapak Virgilio mengatakan bahwa 

manfaat implementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan bagi masyarakat Timor-Leste 

belum terrealisasi karena guru dan siswa di SMP saja 
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belum berbahasa secara lisan apa lagi masyarakat yang 

tidak belajar bahasa Portugis (wawancara, Virgilio, 

25/10/2016). 

Selain dari itu bapak Ximenes Wakil Kepala 

Sekolah SMP Sacrojes (14/11/2016) berkata:  

“Manfaat implementasi bahasa Portugis sebagai 
bahasa pengantar pendidikan adalah tahu dan 
mampu berbahasa Portugis dengan baik dan benar 
dalam kehidupan sehari-hari. Namun ternyata guru 
saja masih belum mampu menggunakannya dengan 
baik, mana mungkin rakyat Timor Leste bisa 
berbahasa Portugis dengan baik dan benar? Maka 
dapat dikatakan bahwa manfaat implementasi 
bahasa Portugis belum tercapai.” 

Dari semua pernyataan di atas disimpulkan 

bahwa manfaat implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah: 

pertama, mengembangkan budaya Portugal 

menjadi budaya Timor-Leste melalui implementasi 

bahasa Portugis di Timor-Leste; kedua, sebagai 

peringatan sejarah kepada generasi muda bahwa 

Timor-Leste adalah negara jajahan Portugal 

selama 460 tahun; ketiga, mempermudah 

masyarakat dalam menentukan jenis hidangan; 

keempat, menarik simpati masyarakat Eropa 

untuk membantu Timor-Leste; kelima, berbahasa 

Portugis. Manfaat pertama hingga yang keempat 

dapat dicapai dengan mudah namun untuk yang 

kelima masih sangat sulit karena guru dan 
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peserta didik saja belum berbahasa Portugis 

dengan baik.  

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Komponen Context  

Masyarakat Timor-Leste adalah masyarakat yang 

heterogen dalam budaya, bahasa, agama dan adat 

istiadat yang perlu dibina dan dibimbing untuk 

mencapai persatuan bangsa dan negara. Untuk 

membina dan membimbing masyarakat menuju pada 

persatuan bangsa dan negara Timor-Leste yang 

heterogen maka membutuhkan suatu alat komunikasi 

yaitu bahasa. Sebenarnya Timor-Leste sudah memiliki 

bahasa persatuan yaitu bahasa Tétum namun bahasa 

Tétum belum memiliki tata bahasa dan 

perbendaharaan kata yang baku. Oleh karena itu 

pemerintah Timor-Leste berusaha menetapkan bahasa 

Portugis sebagai bahasa persatuan dan kesatuan 

bangsa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Samzani 

(2014: 6) yang menyatakan bahwa bahasa merupakan 

sarana integrasi bangsa, simbol kebanggaan nasional, 

identitas nasional, pemersatu bangsa, penghubung 

budaya. Hal ini berarti bahwa penetapan kebijakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

lebih merupakan kebutuhan politik nasional untuk 

dijadikan sebagai identitas nasional, mempersatukan 

masyarakat Timor-Leste yang heterogen. Hal itu terjadi 
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karena adanya kemerdekaan Timor-Leste yang 

menimbulkan kebutuhan akan falsafah persatuan, 

bahasa persatuan yang adalah identitas nasional. 

Sebagai lambang persatuan bangsa maka pemerintah 

menganjurkan kepada kementerian pendidikan 

menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

PBM di semua pendidikan dasar yang ada di Timor-

Leste karena tindakan pembelajaran merupakan suatu 

tindakan penumbuhan dan pembinaan persatuan antar 

masyarakat. Penetapan bahasa Portugis sebagai bahasa 

persatuan ini sesungguhnya adalah hanya kebutuhan 

para pemimpin bangsa yang secara vertikal turun dari 

atas ke bawah yaitu ke semua guru pendidikan dasar 

untuk diimplementasikan dalam PBM namun tidak 

memperhitungkan kemampuan masyarakat berbahasa 

Portugis. 

Tujuan implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dasar adalah 

untuk mempersatukan masyarakat Timor-Leste yang 

heterogen. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

dasar seperti yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 

2008, pasal 12 ayat d yang menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan dasar adalah untuk menjamin penguasaan 

bahasa Portugis dan bahasa Tétum. Hal ini bermaksud 

bahwa menguasai bahasa Portugis dapat membina 

persatuan masyarakat.  



205 
 

Manfaat implementasi bahasa Portugis adalah 

meningkatkan pengetahuan guru tentang bahasa 

Portugis dan ilmu pengetahuan untuk ditransferkan 

kepada peserta didik sebagai salah satu aksi membina 

persatuan nasional. Implementasi bahasa Portugis ini 

juga bermanfaat bagi siswa dalam menerima pelajaran 

dari guru yang berbahasa Portugis karena dengan 

pengetahuan yang baik dalam bahasa Portugis juga 

mempermudah siswa dalam menimba ilmu 

pengetahuan dari guru yang berbahasa Portugis. 

4.3.2.Komponen Input  

Dalam komponen Input akan membahas lima sub 

komponen yang dipandang penting untuk diperhatikan 

dalam proses implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam PBM. 

Kelima sub komponen ini adalah; pertama  kurikulum, 

kedua sumber daya manusia, ketiga sarana prasarana, 

keempat pembiayaan dan kelima pemberdayaan. 

Kurikulum merupakan aspek yang sangat 

penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. 

Kurikulum untuk SMP Hera dan SMP Sacrojes dibuat 

dalam bahasa Portugis kecuali untuk kelas I, II, III dan 

kelas IV ditulis dalam bahasa Tétum. Hal ini telah 

sesuai dengan Undang-undang pendidikan No. 

14/2008 pasal 8 tentang Bahasa sistem pendidikan 

yang menyatakan bahwa bahasa pengajaran sistem 
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pendidikan Timor-Leste adalah bahasa Tétum dan 

bahasa Portugis. Hal ini juga sesuai dengan tujuan 

pendidikan dasar seperti yang tercantum dalam 

Undang-undang No. 14/2008 pasal 12 ayat d yang 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah 

menjamin penguasaan bahasa Portugis dan bahasa 

Tétum. Dalam kaitan dengan sumber daya manusia di 

SMP Negeri Hera, kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah mempunyai sudut pandang yang berbeda 

tentang sumber daya manusia yaitu guru untuk 

mengajar, pelaksana program bahasa Portugis. Kepala 

sekolah memandang sumber daya manusia dari segi 

kuantitas sehingga beliau mengatakan bahwa tenaga 

pendidik sudah memadai untuk melaksanakan PBM. 

Namun wakil kepala sekolah lebih melihat pada 

kualitasnya sehingga beliau mengatakan tenaga 

pendidik belum cukup, bahkan 50 % saja pun belum 

memadai karena para guru belum menggunakan 

bahasa Portugis sebagai sarana komunikasi dalam PBM 

dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Tatat Hartati (2008) yang menyatakan 

bahwa tanpa penggunaan bahasa yang baik, benar dan 

komunikatif; sebaik apapun pendidikan tidak akan 

mencapai sasaran.  

Pada SMP Hera dan SMP Sacrojes para pendidik 

sudah mencukupi dan bersedia untuk melaksanakan 
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program bahasa Portugis dalam PBM. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Yusuf (2006: 1) yang menyatakan 

bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa guru memberikan 

andil yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 

14/2008 pasal 8 tentang bahasa sistem pendidikan 

yang menyatakan bahwa guru TK dan guru sekolah 

dasar memperoleh kualifikasi profesional melalui 

pendidikan tinggi, setara dengan gelar sarjana, yang 

diselenggarakan di universitas atau lembaga 

pendidikan setara. 

Prasarana yang dipandang penting berupa 

gedung, ruang, kursi, meja, papan tulis dan lain-lain 

untuk mendukung implementasi program bahasa 

Portugis di SMP Hera dan SMP Sacrojes sangat 

mendukung karena telah dapat menampung semua 

siswa yang ingin belajar di kedua sekolah ini. Namun 

sarananya yang masih kurang karena jumlah buku 

yang ada di kedua sekolah ini belum mencukupi guru 

dan siswa. Hal ini belum sesuai dengan isi Undang-

undang dasar pendidikan No. 14/2008 pasal 54 

tentang sumber-sumber pendidikan. Pasal 54 ayat 1-3 

antara lain: 1) Mengingat sumber daya dan sarana 

pendidikan yang digunakan dengan tepat dalam 

kegiatan pendidikan, 2) Sumber daya istimewa 

pendidikan, memerlukan pertimbangan khusus: (a) 
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Buku teks dan sumber lain; (b) Perpustakaan dan 

media perpustakaan sekolah; (c) Laboratorium dan 

peralatan bengkel; (d) Peralatan untuk pendidikan 

jasmani dan olahraga; (e) Peralatan untuk plastik dan 

pendidikan musik; (f) Sumber daya untuk pendidikan 

khusus. 3) Untuk mendukung dan melengkapi sumber 

daya pendidikan di sekolah-sekolah dengan tujuan 

rasionalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, 

perlu membuat pusat-pusat pendidikan sumber daya, 

atas prakarsa sekolah, otoritas pendidikan lokal. 

Dalam proses penyelengaraan pendidikan biaya 

memainkan peran yang sangat penting. Hal ini sesuai 

dengan UU No. 14/2008 Pasal 55 tentang Pembiayaan 

Pendidikan ayat: 1) Pendidikan dipertimbangkan dalam 

menyusun rencana dan anggaran negara, sebagai 

prioritas nasional, 2) Dana untuk pendidikan harus 

didistribusikan sesuai dengan prioritas pembangunan 

strategis dari sistem pendidikan. Namun dalam realitas 

masih ada tenaga pendidik yang diupah tidak sesuai 

dengan standar yang ada. Maka dapat dikatakan 

bahwa pembiayaan pendidikan belum sesuai dengan 

yang dimaksudkan dalam pasal 55 UU No. 14 tahun 

2008 tersebut. 

Institut Nasional Pemberdayaan Guru dan 

Profesionalime Pendidikan (INFORDEPE) adalah sebuah 

lembaga pemberdayaan yang secara khusus bekerja 
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untuk memberdayakan guru Timor-Leste. Hal ini sesuai 

dengan  Dekrit Mentri pendidikan No. 04 tahun 2011 

tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

INFORDEPE yang disahkan pada tanggal 26 Januari 

2011 untuk memberdayakan guru. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Suandi (tth: 3) yang mengatakan 

bahwa yang paling penting dalam membangun 

pendidikan bermutu harus dimulai dari membangun 

guru. Di sini berarti bahwa baik buruknya mutu 

pendidikan, bergantung pada kualitas guru maka 

kemampuan guru perlu terus dipupuk agar tetap 

subur. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pada pendidikan dasar dilihat dari aspek 

Input terlebih dalam komponen kurikulum, sumber 

daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan 

pemberdayaan sudah memenuhi kebutuhan dasar bagi 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan.  

4.3.3. Komponen Process 

Penelitian evaluasi implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dilaksanakan 

pada dua SMP yaitu SMP Negeri Hera dan SMP Sacrojes 

Becora. Hasil penelitian process yang ingin dibahas 

dalam penelitian ini adalah: a) peranan RPP dalam 
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kegiatan pembelajaran, b) buku-buku sumber, c) 

penggunaan peralatan teknologi pembelajaran modern, 

d) pembiayaan, e) tanggung jawab dinas pendidikan, f) 

persetujuan implementasi bahasa Portugis, g) kendala 

implementasi bahasa Portugis, dan h) masa depan 

bahasa Portugis. 

A. Peranan RPP Dalam Kegiatan Pembelajaran 

Satu-satunya kegiatan yang menunjukkan dan 

mendukung implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah dengan 

menggunakan bahasa Portugis dalam pendidikan 

melalui kegiatan belajar mengajar yang seharusnya 

dilaksanakan oleh guru dan siswa di kelas. Di sini 

guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pebelajar 

diwajibkan untuk menggunakan bahasa Portugis 

sebagai sarana komunikasi selama berada di 

lingkungan sekolah terutama pada saat PBM 

berlangsung di kelas. Penggunaan bahasa Portugis 

dalam proses belajar mengajar di kelas dapat 

berlangsung melalui dua cara yaitu secara tertulis dan 

secara lisan. Secara tertulis seharusnya 

diimplementasikan dalam pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mencantumkan 

judul, topik, sub topik, alokasi waktu, tujuan, metode, 

teknik, prosedur, evaluasi sehingga pembelajaran 

memiliki arah yang jelas dan berjalan efisien serta 
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efektif. Namun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru pada SMP Hera tidak menggunakan RPP, 

dan hanya SMP Sacrojes yang membuat RPP dalam 

bahasa Portugis namun tetap disampaikan dalam 

bahasa Tétum. Guru SMP Hera tidak membuat RPP 

karena semua kegiatan pembelajaran telah 

direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah.  

Padahal ketetapan perencanaan yang dibuat oleh 

pemerintah ini dalam bentuk buku-buku pelajaran 

saja yang ditulis dalam bahasa Portugis kemudian 

didistribusikan ke setiap sekolah SMP yang ada di 

Timor-Leste. Buku-buku pelajaran ini seharusnya 

digunakan sebagai sumber untuk pembuatan RPP. 

Namun kenyataannya para guru langsung mengangkat 

buku untuk ditandai, diwarnai, digarisbawahi, lalu 

mengajar siswa tanpa membuat RPP. Tindakan tidak 

membuat RPP merupakan praktek yang bertentangan 

dengan pernyataan Adisusilo (tth) yang menyatakan 

bahwa RPP adalah rencana operasional kegiatan 

pembelajaran setiap atau beberapa kompetensi dasar 

(KD) dalam setiap tatap muka di kelas. Dikatakan 

bertentangan karena dalam praktek penyelenggaraan 

PBM guru SMP Hera hanya menggarisbawahi, 

mewarnai, atau menandai bagian pelajaran yang 

dipandang penting kemudian disampaikan kepada 
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peserta didik. Hal ini juga bertentangan dengan 

pendapat Setyawanto, dkk (tth) yang menyatakan 

bahwa dengan pembuatan RPP guru dapat 

mengorganisasi fasilitas, perlengkapan, alat bantu 

pengajaran, waktu dan isi dalam rangka untuk 

mencapai tujuan mengajar seefektif mungkin serta 

menghubungkan tujuan dan prosedur dengan 

keseluruhan tujuan mata pelajaran yang diajarkan. 

Dikatakan bertentangan karena dalam praktek 

pelaksanaan PBM guru belum membuat RPP sebagai 

persiapan utama bagi perwujudan pembelajaran secara 

efisien dan efektif.  

Sedangkan secara lisan berarti bahasa Portugis 

harus digunakan oleh guru dan siswa sebagai bahasa 

pengantar dalam memberikan informasi, orientasi, 

penjelasan, perintah, nasehat, pertanyaan, jawaban, 

usulan, saran. Namun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru dan siswa SMP Hera dan 

SMP Sacrojes belum menggunakan bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan secara lisan 

dalam PBM. Pernyataan ini sesuai dengan hasil 

penelitian angket bahwa 66 % siswa SMP Hera dan 

92,1 % siswa SMP Sacrojes mengatakan guru 

menggunakan bahasa Tétum dalam memberikan 

penjelasan, bukan menggunakan bahasa Portugis. 

Maka dikatakan bahwa pada umumnya guru SMP 
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Hera dan SMP Sacrojes tidak menggunakan bahasa 

Portugis secara lisan. Kenyataan ini sesuai dengan 

ungkapan Mariette Bolina (2005) bahwa mayoritas 

guru Timor-Leste tidak fasih berbahasa Portugis, 

meskipun kursus bahasa sering diberikan oleh 

Pemerintah Portugis, melalui Layanan Pendidikan 

Kedutaan Besar di Timor-Leste. Memang, beberapa 

dari sekitar 4.150 guru pendidikan dasar, yaitu orang-

orang yang pada prinsipnya, sudah mengajar di jaman 

pemerintahan Portugis, mereka hanya memiliki 

pengetahuan yang sangat dasar tentang bahasa ini. 

Akibatnya, banyak anak-anak yang sedang 

menyelesaikan pendidikan dasar mengalami kesulitan 

besar dalam memahami dan mengekspresi bahasa 

Portugis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

Timor-Leste harus menaruh perhatian yang paling  

serius bagi pemberdayaan tenaga pendidik SMP di 

Timor-Leste. 

Belajar bahasa berarti menggunakan bahasa 

bersangkutan melalui dua cara yaitu secara lisan dan 

tulisan. Namun cara untuk mempercepat penguasaan 

suatu bahasa adalah dengan cara lisan. Bahasa lisan 

tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang sedang 

dipelajari dalam kehidupan seharian. Artinya 

seseorang yang belajar bahasa harus mampu dan mau 

mempraktekkan bahasa yang sedang dipelajari sebagai 
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alat komunikasi. Tetapi hasil penelitian ini kontradiksi 

dengan pernyataan di atas sebab hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru dan siswa belum 

menggunakan bahasa Portugis di dalam proses belajar 

mengajar di kelas. Dalam praktek sehari-hari guru dan 

siswa menggunakan bahasa Portugis hanya untuk 

menulis namun tidak digunakan sebagai alat 

komunikasi lisan selama pembelajaran berlangsung. 

Hal ini sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mariette Bolina (2005) bahwa sebagian besar dari 

hampir 1.176 guru Pendidikan dasar tidak 

berkomunikasi dalam bahasa Portugis…. Namun 

kebiasaan guru SMP Hera dan SMP Sacrojes tidak 

memiliki kebiasaan berbahasa Portugis di lingkungan 

sekolah, di kantor kepala dan wakil kepala sekolah, di 

ruang guru, dalam rapat dewan guru, dalam 

pembelajaran di kelas. Apa lagi di luar sekolah baik 

guru maupun siswa selalu menggunakan bahasa 

Tétum dan bahasa ibu mereka sedangkan bahasa 

Portugis dilupakan sama sekali. Berdasarkan pada 

data yang diperoleh melalui statistik menunjukkan 

bahwa kebiasaan guru dan siswa di sekolah adalah 

81,5 % siswa SMP Hera dan 98,8 % siswa SMP 

Sacrojes menyatakan bahwa bahasa yang mereka 

gunakan sebagai bahasa pergaulan di sekolah adalah 

bahasa Tétum. Dan mengenai bahasa pergaulan guru 
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seharian dan bahasa dalam rapat dewan guru; 88,9 % 

guru SMP Hera dan 100 % guru SMP Sacrojes 

menggunakan bahasa Tétum, bukan bahasa Portugis. 

Hal ini berarti bahwa masih sangat sedikit persentase 

guru dan siswa yang mampu menggunakan bahasa 

Portugis di sekolah. 

B. Buku-Buku Sumber 

Untuk menjalankan proses belajar yang efektif 

dibutuhkan sumber belajar yang memadai. Sumber 

belajar ini terdiri atas berbagai ragam. Sumber belajar 

dapat berupa manusia, buku, bahan, alat, metode, 

teknik, cara yang digunakan untuk mendukung 

mensukseskan pembelajaran. Dalam kaitan dengan 

sumber belajar, Ramli Abdullah (2012) mengatakan 

bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti 

pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar yang 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk 

kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan 

kualitas belajarnya. Namun pada saat ini yang menjadi 

salah satu sumber belajar utama bagi pendidik dan 

peserta didik pada SMP Hera dan SMP Sacrojes adalah 

buku-buku sumber berbahasa Portugis untuk 

membantu mengembangkan kosa kata bahasa Portugis 

yang kemudian dirangkai menjadi kalimat untuk 

disampaikan kepada sesama teman. Buku-buku 

sumber ini disimpan pada suatu tempat dan dikelola 
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oleh petugas tertentu yang biasa disebut 

perpustakaan. Mengenai perpustakaan Tri Russliyadi 

(2013) mengatakan bahwa perpustakaan adalah 

tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, 

memelihara dan mengelola pemanfaatan koleksi 

berupa bahan cetak maupun digital untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi para pemustaka. Namun SMP 

Hera dan SMP Sacrojes masih sangat kekurangan 

buku-buku berbahasa Portugis. Kekurangan buku ini 

dapat menjadi salah satu kendala bagi guru dan siswa 

untuk mengembangkan bahasa Portugis mereka dalam 

penyelenggaraan PBM. 

C. Penggunaan Peralatan Teknologi Pembelajaran 

Modern 

Perkembangan dunia berjalan sangat cepat selalu 

menuju pada kemajuan bukan kemunduran. 

Kemajuan ini antaranya seperti penggunaan internet 

memperoleh informasi seputar dunia, penggunaan 

mesin jet  yang begitu cepat untuk menjelajah angkasa 

luar, penggunaan telefon genggam untuk 

berkomunikasi dengan keluarga, kenalan, sahabat, 

atau bahkan orang lain di mana saja berada. Dalam 

dunia pendidikan, guru tidak lagi menggunakan papan 

dan kapur tulis untuk menulis di papan tulis, siswa 

tidak menggunakan buku, buku tulis dan bulpen 



217 
 

untuk mencatat pelajaran. Tetapi guru menggunakan 

white board, board marker, internet, power point 

sebagai ganti papan dan kapur tulis. Siswa 

menggunakan handphone, laptop, flash disk sebagai 

ganti dari buku tulis dan bulpen untuk mencatat 

pelajaran di sekolah. Sungguh luar biasa kemajuan 

dunia ini dengan begitu cepat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wilson (2011) yang menyatakan bahwa 

sebagai guru harus mengembangkan kompetensi dan 

kepercayaan terhadap diri sendiri dalam memproduksi 

dan menggunakan media dan informasi dalam praktek 

instruksional, untuk bergerak menjadi pemimpin 

dalam mempromosikan literasi informasi dan media 

dalam kurikulum sekolah. Penggunaan media 

pembelajaran sangat membantu guru dalam 

meyampaikan pelajaran dan menolong siswa dalam 

menerima pelajaran secara lebih efektif dan efisien. 

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih 

banyak tempat atau negara yang belum menikmati 

kemajuan ini. Hal ini terjadi juga di Timor-Leste 

teristimewa pada SMP Hera dan SMP Sacrojes. Kedua 

sekolah ini masih tergolong belum menikamti 

kemajuan tersebut karena belum menggunakan 

Internet, LCD proyektor dan bahkan tape reccorder 

sebagai media pembelajaran sekarang. Melalui 

observasi yang dilaksanakan oleh peneliti guru masih 
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sangat mencintai penggunaan media pembelajaran 

tradisional seperti; papan tulis, kapur tulis bebas debu, 

buku teks, modul, foto kopi, buku tulis seperti pada 

gambar berikut ini. 

 
Sumber: Photo penelitian 

 Hal ini belum sesuai dengan pernyataan Sahid 

(tt) bahwa ICT dalam pembelajaran dewasa ini 

mencakup semua jenis teknologi yang dapat digunakan 

untuk menampung, mengolah, menyajikan, 

menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. 

Salah satu di antaranya adalah Teknologi komputer, 

baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang di 

dalamnya termasuk prosesor, media penyimpan data 

seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu 

memori, dll. Di samping itu terdapat juga, alat perekam 

seperti; CD Writer, DVD Writer. Ada juga alat input 

seperti; keyboard, mouse, scanner, kamera, dll. Selain 

dari itu ada juga  alat output seperti; layar monitor, 

printer, proyektor LCD, speaker, dll. Namun 

kemampuan guru dan pemerintah Timor-Leste belum 
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menjangkaunya untuk menggunakan peralatan 

pembelajaran teknologi modern tersebut di atas.  

D. Pembiayaan  

Dalam segala aspek kehidupan manusia seperti 

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, 

keagamaan, adat-istiadat dan lain-lain, pembiayaan 

memainkan peranan yang teramat penting. Kegiatan 

tanpa membutuhkan biaya adalah tidak mungkin. 

Begitu juga dalam bidang pendidikan di SMP Hera dan 

SMP Sacrojes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

biaya pada proses penyelenggaraan pembelajaran pada 

SMP Hera dan SMP Sacrojes berasal dari sumber yang 

berbeda sesuai dengan status sekolah masing-masing. 

Yuran pendidikan dasar negeri tidak dibayar oleh para 

siswa seperti di sekolah swasta karena semua dana 

ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan 

Undang-undang pendidikan No. 14/2008 pasal 11 ayat 

1 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah 

umum, wajib dan bebas biaya dengan waktu selama 

sembilan tahun. Hal ini berarti selama belajar di 

sekolah dasar negeri peserta didik tidak membayar 

yuran sekolah. Mengenai pembiayaan pendidikan 

diatur juga secara khusus dalam Undang-undang No. 

14/2008 pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

pendidikan selalu dipertimbangkan dalam menyusun 

rencana dan anggaran negara sebagai prioritas 
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nasional. Ayat 2 pasal 55 tersebut memperkuat ayat 1 

dengan berkata bahwa dana untuk pendidikan harus 

didistribusikan sesuai dengan prioritas pembangunan 

strategis sistem pendidikan. Berdasarkan pada semua 

penjelasan di atas maka peserta didik SMP Hera tidak 

membayar yuran sekolah namun mereka bisa 

memberikan kontribusi pada saat sekolah 

membutuhkan. 

Namun dana sekolah swasta bersumber pada 

yuran sekolah sebab sekolah swasta merupakan suatu 

yayasan yang berdiri sendiri untuk melayani 

masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam kaitan 

dengan yayasan ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Kasmir (2010) yang menyatakan 

bahwa yayasan merupakan badan usaha yang 

dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan 

masyarakat yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan seperti kesehatan, pendidikan atau 

pemberdayaan masyarakat umum dan tidak profit 

oriented seperti CV atau PT. Pusat pendidikan yang 

didirikan oleh yayasan Katolik memang memungut 

biaya yang cukup besar namun bukan untuk mencari 

keuntungan para pendiri tetapi untuk memberikan 

layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan sesuai dengan tuntutan zaman. 
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E. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan 

Pelaksanaan semua kegiatan pembelajaran dalam 

suatu wilayah adalah tanggungjawab kepala dinas 

pendidikan beserta seluruh staf pegawainya. Hal ini 

berarti bahwa kepala dinas dan staf pendidikan 

bertanggung jawab untuk mengontrol semua program 

pembelajaran pemerintah baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Hasil penelitian melalui wawancara dikatakan 

bahwa untuk menjamin implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan di SMP 

Hera dan SMP Sacrojes, dinas pendidikan bertanggung 

jawab untuk menerima dan mendistribusikan buku 

pelajaran yang didistribusikan dari kementerian 

pendidikan kepada semua sekolah SMP yang ada di 

kabupaten Díli. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 

pendidikan No. 14/2008 pasal 54 tentang sumber daya 

pendidikan yang menyatakan bahwa sumber daya 

pendidikan memerlukan pertimbangan khusus dalam 

hal perpustakaan dan media perpustakaan sekolah. 

Buku-buku pelajaran ini dapat digunakan oleh guru 

untuk membuat RPP dan bagi siswa untuk mengikuti 

pelajaran.  

F. Kebijakan Baru Program Bahasa Portugis 

Dalam implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam PBM ada 
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paradigma yang berbeda. Perbedaannya adalah bahwa 

di satu pihak mengatakan bahwa bahasa Portugis 

harus mulai diajarkan pada kelas I sekolah dasar 

seperti yang terjadi sebelum penelitian ini 

dilaksanakan. Namun di pihak lain lagi mengatakan 

bahwa untuk melek huruf perlu menggunakan bahasa 

ibu atau bahasa indigenous. Hasil penelitian 

wawancara menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pendapat tentang implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM. 

Perbedaan paradigma ini terbukti dengan munculnya 

buku-buku pelajaran baru yang menggunakan bahasa 

indigenous sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

untuk kelas I, II, III dan kelas IV sekolah dasar. 

Sedangkan bahasa Portugis baru mulai berlaku pada 

kelas V sekolah dasar dan seterusnya. Perubahan 

kurikulum ini terjadi karena adanya banyak keluhan 

bahwa bahasa Portugis sangat sulit bagi anak-anak 

untuk dipahami. Hal ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilaksanakan oleh Hong wang (2008) di 

China untuk mengeksplorasi persepsi guru dalam 

implementasi kebijakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penyebab kegagalan implementasi bahasa Inggris 

adalah guru yang disebabkan oleh; tidak tersedianya 

bahan ajar yang dibutuhkan, kurangnya motivasi bagi 
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staf, pengetahuan guru yang tidak memadai, 

keyakinan dan pengalaman yang minim, interpretasi 

yang berbeda tentang kebijakan yang sama; dan 

pemahaman yang dangkal tentang kebijakan. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Gordon (2014) di 

Zambia menyatakan bahwa bahasa lokal dipakai di 

Zambia untuk mengembangkan keterampilan literasi 

awal artinya untuk kelas I, II, III dan kelas IV 

menggunakan bahasa asli namun untuk siswa kelas V 

hingga perguruan tinggi diwajibkan menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan. 

Dengan demikian pemerintah Zambia dapat 

mengunifikasi masyarakatnya dari berbagai suku 

bahasa dan budaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nmadu Melu Obi (2013) yang menyatakan:  

“Bahasa adalah suatu alat penting dalam masyarakat 
manusia. Pernyataan yang mengatakan bahwa ‘tidak 
ada bahasa tidak ada masyarakat,’ merupakan 
sebuah fakta. Persatuan dan pembangunan 
masyarakat terlekat pada bahasa. Tiada masyarakat 
manusia yang tidak terikat pada bahasa tertentu 
yang bertindak sebagai kekuatan pemersatu serta 
alat untuk mencapai persatuan dan pembangunan 
nasional.”  

Dari semua uraian di atas kita boleh menyatakan 

bahwa bahasa merupakan jembatan untuk 

menghubungkan seseorang dengan orang lain, 

sekelompok manusia dengan kelompok manusia lain, 

suatu bangsa dengan bangsa lain, suatu negara 

dengan negara lain. Singkatnya bahasa merupakan 
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sarana pemersatu seluruh umat manusia sedunia. 

Tanpa bahasa manusia akan menjadi seperti sebuah 

pulau di tengah laut yang tak pernah bersuara 

berkomunikasi dengan makhluk lain. Oleh karena itu 

setiap bangsa dan negara bercita-cita untuk memiliki 

bahasa persatuan apalagi kalau masyarakat yang 

heterogen, kaya akan bahasa.  

G. Kendala Implementasi Bahasa Portugis 

Timor-Leste memiliki masyarakat yang kaya akan 

berbagai suku bahasa daerah masing-masing sehingga 

sulit untuk menjalin integrasi yang harmonis. Oleh 

karena itu pemerintah telah berupaya semaksimal 

mungkin untuk mempersatukan masyarakat yang 

heterogen itu. Bahasa Portugis telah ditetapkan dan 

disahkan sebagai bahasa resmi dan sekaligus menjadi 

bahasa instruksional sejak tahun 2002 untuk 

mempersatukan masyarakat dengan menggunakan 

bahasa Portugis.  

Berdasarkan pada Resolusi pemerintah No. 

3/2007 dan Undang-undang No. 14/2008 pasal 8 

tentang bahasa sistem pendidikan, bahasa Portugis 

kembali ditetapkan sebagai bahasa pengantar 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 

Berdasarkan pada UU No. 4/2011 kegiatan 

pemberdayaan bahasa Portugis bagi guru semua 

jenjang pendidikan telah dilaksanakan namun 
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mayoritas guru dan siswa tetap saja tidak bisa 

berbahasa Portugis dengan baik dan benar di sekolah. 

Hal yang menjadi kendala dalam implementasi 

bahasa Portugis adalah pengaruh lingkungan  dari 

dalam dan lingkungan luar negeri. Beberapa unsur 

yang menjadi bagian lingkungan dari dalam negeri 

adalah lingkungan multibahasa yang dimiliki oleh 

masyarakat. Artinya di Timor-Leste eksis banyak 

bahasa daerah sehingga setiap daerah berusaha 

mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing 

dengan tetap menggunakannya dalam kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat dan bahasa Portugis yang menjadi 

bahasa resmi Timor-Leste terabaikan. Dengan 

terabaikannya penerapan bahasa Portugis di tengah 

masyarakat Timor-Leste maka eksistensi bahasa 

Portugis terasa terancam. Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Suzani 

Cassiani (2016) dengan judul Tantangan dan 

kemungkinan dalam implementasi bahasa Portugis; 

bagian 1 (desafios e possibilidades na implementação da 

língua portuguesa; parte 1). Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa Timor-Leste memiliki multi bahasa 

yang menggunakan lebih dari empat bahasa sehingga 

pada saat ini tampaknya sedikit kacau. Lingkungan 

multi bahasa ini hal yang kompleks.  
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Selain multi bahasa daerah kendala lain yang 

menghalang berkembangnya bahasa Portugis dalam 

pembelajaran adalah ketidakpedulian guru terhadap 

penggunaan bahasa Portugis dalam melaksanakan 

tugas sebagai pengajar. Sesungguhnya guru adalah 

pelaksana utama program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar di sekolah dalam PBM di kelas. Guru 

harus menjadi teladan dalam penggunaan bahasa 

Portugis bersama dengan siswa di lingkungan sekolah 

untuk dijadikan sebagai model berbahasa Portugis bagi 

masyarakat Timor-Leste. Namun justru kebalikanlah 

yang terjadi. Di samping itu kendala yang berikut 

adalah para pemimpin negara baik pada tingkat 

nasional maupun tingkat lokal tidak menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa komunikasi dalam 

menyelenggarakan kegiatan kenegaraan seperti dalam 

kongres partai politik, pertemuan dewan menteri, 

sidang parlemen nasional, kampanye pemilu, 

singkatnya dalam semua kegiatan kehidupan para 

pemimpin negara. Kebiasaan ini akan menjadi motivasi 

negatif yang dapat menghambat kemauan guru dan 

siswa untuk belajar berbahasa Portugis. 

Selain hambatan dari dalam negeri ada juga 

pengaruh dari luar negeri yang dapat menjadi 

hambatan. Hambatan dari luar negeri ini adalah 

eksisntensi media elektronik di dalam semua lembaga 
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pemerintahan, lembaga-lembaga swasta dan dalam 

kehidupan masyarakat yang selalu mengakses berbagai 

media elektronik Indonesia seperti: TV One, Indosiar, 

Trans TV, ANTV, TVRI dan lain-lain. Hadirnya semua 

jenis TV dengan berbagai sinetron yang selalu menarik 

simpati membuat para pendidik dan peserta didik serta 

masyarakat Timor-Leste pada umumnya secara tidak 

sadar telah mengalihkan pusat perhatian mereka pada 

penggunaan bahasa Indonesia dan mengabaikan 

bahasa Portugis yang sebenarnya sangat penting bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di tanah air mereka.  

Di samping itu dalam kehidupan ekonomi dan 

bisnis dalam kehidupan masyarakat Timor-Leste 

sekitar lebih dari 50 % dari pemasaran di Timor-Leste 

didominasi oleh orang China dan orang Indonesia yang 

semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa komunikasi penyelenggaran proses pemasaran. 

Jika orang China dan orang Indonesia ini ditambah lagi 

dengan orang Timor-Leste yang sering bertemu dengan 

mereka untuk membeli barang dan berbahasa 

Indonesia dengan mereka maka orang yang berbahasa 

Indonesia di Timor-Leste justru semakin bertambah 

banyak. Dengan ini justru bahasa Indonesia yang 

berkembang dan membaur di tengah masyarakat 

namun bahasa Portugis hanya berlangsung di kelas 

dan bahkan tidak digunakan juga di dalam kelas. 



228 
 

Kenyataan ini menjadi ancaman terbesar bagi 

berkembangnya bahasa Portugis di Timor-Leste. 

Di sampang itu ada juga hambatan lain yaitu 

terselenggaranya kursus-kursus bahasa Inggris di 

daerah-daerah terpencil oleh SOLS 24/7. Kegiatan 

kursus ini telah membelokkan perhatian anak-anak 

dan kaum muda dari perhatian untuk belajar bahasa 

Portugis ke arah pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Cassiani (2016) yang 

menyatakan bahwa siswa Australia pergi berkemah di 

desa-desa untuk mengajar bahasa Inggris. Semua ini 

menjadi ancaman serius bagi kemajuan implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

pendidikan dalam PBM di Timor-Leste. 

H. Masa Depan Bahasa Portugis 

Bahasa Portugis dikatakan sebagai bahasa yang 

paling sulit struktur tata bahasanya. Masyarakat 

Timor-Leste pada umumnya tidak berbahasa Portugis. 

Para pemimpin bangsa tidak berbahasa Portugis. 

Mayoritas guru tidak menggunakan bahasa Portugis 

selama di sekolah bahkan pada saat pembelajaran di 

kelas. Pada akhir tahun pelajaran para peserta didik 

kelas I dan II tidak mampu membaca sepatah katapun 

dari teks yang sangat sederhana. Mengenai 

kemampuan siswa kelas I dan II untuk membaca, 

Cassiani et al (2016) mengatakan bahwa 70 % siswa 
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kelas I pada akhir tahun pelajaran tidak dapat 

membaca suatu katapun dari teks yang sederhana, 

pada kelas II persentase ini menurun menjadi 40 %, 

pada kelas III menurun menjadi 20 %. Pernyataan ini 

baru berbicara tentang kemampuan membaca mungkin 

juga menulis tetapi hal berbahasa Portugis belum 

disampaikan persentasenya. Tetapi secara logika dalam 

membaca sudah sulit maka dengan sendirinya 

memahami makna bacaan tersebut menjadi lebih sulit 

lagi. Maka keberhasilan eksistensi bahasa Portugis di 

Timor-Leste pada masa yang akan datang sangat 

diragukan.  

4.3.4. Komponen Product 

Tujuan evaluasi suatu program adalah untuk 

membuat perbandingan antar ketercapaian program 

dan tujuan program. Oleh sebab itu berikut ini akan 

menampilkan tujuan implementasi program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

khususnya dalam penyelenggaraan proses belajar 

mengajar (PBM) di SMP Hera dan SMP Sacrojes serta 

hasil yang diperoleh berdasarkan pada tujuan 

bersangkutan. 

Secara umum tujuan implementasi bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan SMP 

adalah untuk: pertama, menjamin penguasaan bahasa 

Portugis; kedua, memproduksi pemimpin Timor-Leste 
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yang mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan 

negara-negara berbahasa Portugis (CPLP); ketiga, 

mempertahankan identitas sejarah sebagai suatu 

bangsa yang dijajah paling lama di dunia; keempat, 

memperoleh ilmu pengetahuan; dan kelima, 

memperoleh beasiswa pemerintah. 

Tujuan utama implementasi bahasa Portugis 

yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pada 

Undang-Undang Pendidikan No. 14/2008 pasal 12 ayat 

d adalah untuk menjamin guru dan siswa menguasai 

bahasa Portugis. Penguasaan bahasa Portugis menjadi 

tujuan pokok dalam kehidupan guru dan siswa Timor-

Leste karena bahasa Portugis adalah media utama 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan Suwardjono 

(2008: 3) yang menyatakan bahwa bahasa merupakan 

salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa 

karena bahasa merupakan sarana untuk membuka 

wawasan pelajar dan mahasiswa terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Hal ini 

berarti bahwa penguasaan bahasa Portugis oleh guru 

dan siswa ini sangat penting untuk diperhatikan 

karena melalui bahasa Portugis generasi muda Timor-

Leste akan memperoleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dimiliki oleh warga negara, negara dan bangsa 
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akan terbangun. Penguasaan bahasa Portugis hanya 

dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

sekolah melalui dua cara yaitu menulis dan 

komunikasi lisan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hasil implementasi program bahasa 

Portugis sudah terimplementasi oleh guru dan siswa 

SMP Hera dan SMP Sacrojes atau belum.  

Namun hasil penelitian di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes menunjukkan bahwa tujuan implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

dalam PBM belum tercapai secara penuh. Karena hasil 

penelitian berdasarkan pada wawancara dan observasi 

menunjukkan bahwa mayoritas guru SMP Hera dan 

guru SMP Sacrojes baru menggunakan bahasa Portugis 

hanya untuk menulis dan  baru sangat sedikit yang 

menggunakan bahasa Portugis secara lisan dalam 

penyelenggaraan PBM di kelas.  

Hasil penelitian berdasarkan pada kuesioner 

menunjukkan bahwa 33,3 % guru SMP Hera berbahasa 

Portugis secara lisan dan 7,7 % guru Sacrojes 

berbahasa Portugis secara lisan dengan rata-rata 20,5 

% guru SMP Hera dan SMP Sacrojes berbahasa 

Portugis secara lisan. Oleh karena itu masih sangat 

diperlukan pemberdayaan yang efektif dan efisien 

untuk membantu para guru SMP Hera dan guru SMP 
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Sacrojes agar mampu menggunakan bahasa Portugis 

secara sempurna melalui tulisan dan lisan dalam PBM. 

Hal ini sesuai dengan penelitian relevan yang dilakukan 

oleh Cassiani (2016) yang menyatakan bahwa sekolah 

hendaknya memiliki guru orang Portugis untuk 

berkontribusi pada guru Timor-Leste untuk mengajar 

bahasa Portugis dan bahan ajar dalam bahasa Portugis 

untuk mata pelajaran tertentu misalnya mata pelajaran 

ilmu-ilmu alam. Dengan demikian para guru akan 

belajar dua masalah yaitu masalah ilmu pengetahuan 

dan masalah bahasa Portugis. Pernyataan ini sesuai 

dengan pernyataan Cassiani (2016) yang begitu yakin 

bahwa supaya sukses harus memusatkan perhatian 

pada in-service training. Artinya pada suatu periode 

tertentu guru harus mengajar tetapi pada periode lain 

harus mengikuti pelatihan bersama dengan teman 

berbahasa Portugis dan dengan teman guru Timor-

Leste yang sudah fasih berbahasa Portugis melalui 

pelatihan atau yang sudah meraih magister dan doctor 

yang berbahasa Portugis. Lebih lanjut Cassiani 

mengatakan bahwa para guru yang telah mengikuti 

pelatihan harus diberi kompensasi dan sertifikat yang 

memadai bagi mereka untuk digunakan sebagai syarat 

dalam perencanaan perbaikan karir mereka.  

Tugas utama guru adalah mengajar dan 

mendidik serta melatih. Dalam menjalankan tugas 
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sebagai guru, setiap orang guru harus membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP sebagai 

persiapan utama bagi guru dalam penyelenggaraan 

pembelajaran agar tujuan pembelajarannya terarah dan 

tidak tersendat-sendat. Hal ini sesuai dengan Adisusilo 

(2010: 1) yang menyatakan bahwa RPP adalah rencana 

operasional kegiatan pembelajaran setiap kompetensi 

dasar (KD) atau beberapa kompetensi dasar (KD) dalam 

setiap tatap muka di kelas. Tujuan utama persiapan 

mengajar agar guru menjadi lebih mantap menguasai 

bahan ajar, memilih metode penyampaian materi yang 

lebih tepat, menyiapkan bahasa yang lebih tepat agar 

mudah dimengerti oleh peserta didik. Semua isi 

persiapan pembelajaran tersebut disampaikan kepada 

peserta didik dengan menggunakan media komunikasi 

yaitu bahasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan tentang 

fungsi bahasa yang disampaikan oleh Solin (tth: 1) 

bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk 

berekspresi, berkomunikasi, dan mengadakan integrasi 

serta adaptasi social. Tetapi secara umum guru SMP 

Hera belum membuat RPP dan tidak berbahasa 

Portugis selama pembelajaran berlangsung.  

Tetapi di pihak lain hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa para pendidik di SMP Sacrojes 

sudah menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar PBM dalam penulisan RPP. Sebelum 
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melangkah ke gelanggang pembelajaran para pendidik 

sudah menyiapkan pelajaran dengan membuat RPP 

dalam bahasa Portugis. RPP ini mereka buat dengan 

mengikuti sebuah format yang terdiri dari bab, isi, 

tema, indicator, strategi, waktu, materi dan evaluasi.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan Supinah (2008: 32) 

bahwa RPP adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. 

Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling 

luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas 

satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali 

pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar. Secara umum guru 

SMP Sacrojes sudah membuat RPP dalam bahasa 

Portugis hanya saja belum bisa berbahasa Portugis 

dengan baik dan benar secara lisan. Untuk 

menjelaskan isi pelajaran kepada siswa, guru SMP 

Sacrojes masih menggunakan bahasa Tétum sebagai 

sarana komunikasi.  

Sebagai bahasa pengantar pendidikan berarti 

harus menggunakannya secara lisan dan tulis dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Secara lisan dipakai 
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dalam kehidupan guru dan siswa di sekolah, 

khususnya dalam PBM di kelas. Secara tulis berarti 

dipakai dalam membuat RPP dan dalam menyalin 

pelajaran kepada siswa di kelas. Tetapi secara umum 

guru SMP Hera dan SMP Sacrojes baru 

menggunakannya dalam bahasa tulis tetapi dalam 

bahasa lisan belum menggunakan bahasa Portugis. 

Perbedaan antara guru SMP Hera dan SMP Sacrojes 

dalam menerapkan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan dalam PBM adalah bahwa guru 

SMP Hera dikatakan belum menggunakan bahasa 

Portugis karena bahasa Portugis yang dipakai oleh guru 

SMP Hera adalah buku yang ditulis oleh pemerintah 

namun hasil pekerjaan guru belum ada, walaupun 

dilihat dari hasil pengisian kuesioner menunjukkan 

bahwa 88,9% guru SMP Hera menyiapkan pelajaran 

dalam bahasa Portugis. Sedangkan guru SMP Sacrojes 

sudah mulai satu langkah maju mengimplementasi 

program bahasa Portugis karena sudah membuat RPP 

dengan menggunakan bahasa Portugis. Aksi 

pembuatan RPP oleh guru SMP Sacrojes ini sesuai 

dengan hasil pengisian kuesioner   yang menunjukkan 

bahwa 84,6 % guru SMP Sacrojes menyiapkan 

pelajaran dalam bahasa Portugis walaupun masih 

disampaikan dalam bahasa Tétum. 
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Bahasa pergaulan dalam kehidupan peserta didik 

di SMP Hera dan SMP Sacrojes adalah bahasa Tétum. 

Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa bahasa 

komunikasi sehari-hari di sekolah menunjukkan 81,5 

% siswa SMP Hera menggunakan bahasa Tétum 

sedangkan persentase penggunaan bahasa Portugis 

baru mencapai 16,2 %. Sedangkan persentase 

penggunaan bahasa Tétum sebagai alat komunikasi 

sehari-hari siswa di SMP Sacrojes mencapai 98,8 % 

sedangkan sisanya bahasa lain dan bahasa Portugis 

sama sekali tidak dipakai sebagai bahasa pergaulan di 

sekolah. Dalam observasi peneliti tidak pernah melihat 

seorang siswa pun berbahasa Portugis dengan kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan bahkan 

dengan sesama. Hal ini terjadi karena sudah menjadi 

kebiasaan mereka setiap hari sebab tidak ada suatu 

peraturan pun yang mengikat mereka untuk harus 

berbahasa Portugis. Sekolah tidak menetapkan  

peraturan yang mengharuskan siswa untuk berbahasa 

Portugis karena adanya dua bahasa yang memiliki 

posisi yang sama. Kedua bahasa itu adalah bahasa 

Portugis dan bahasa Tétum yang menduduki posisi 

sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa pengantar  

pendidikan.  

Dalam proses belajar mengajar guru menulis 

pelajaran dalam bahasa Portugis kemudian disalin oleh 
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peserta didik. Di SMP Hera pada umumnya guru 

mencatat di papan tulis kemudian disalin oleh semua 

peserta didik. Setelah selesai mencatat barulah guru 

menjelaskan pelajaran kepada peserta didik. Bahasa 

yang digunakan sebagai media untuk menjelaskan 

pelajaran adalah bahasa Tétum. Tetapi di SMP Sacrojes 

kadang-kadang guru tidak memberi catatan karena 

hampir semua peserta didik memiliki buku pelajaran, 

modul atau paling tidak foto kopi. Apabila siswa sudah 

memiliki buku atau modul maka siswa tidak lagi 

membuat catatan tetapi langsung dimulai dengan 

manajemen kelas kemudian dilanjutkan dengan 

penjelasan. Di SMP Hera semua guru memberikan 

penjelasan kepada siswa dengan menggunakan bahasa 

Tétum. Sedangkan di SMP Sacrojes ada juga guru yang 

memberikan penjelasan dalam bahasa Portugis 

bercampuran dengan Tétum. Untuk mendalami materi 

yang disajikan maka setelah selesai penjelasan guru 

memberikan beberapa nomor latihan. Latihan ini 

disampaikan dalam bahasa tulis dengan bahasa 

Portugis tetapi untuk menjadi lebih jelas bagi peserta 

didik guru menjelaskan lagi instruksinya dalam bahasa 

Tétum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan dalam PBM adalah guru, 



238 
 

pengimplementasi bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan yang tidak menggunakan bahasa 

Portugis secara lisan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang juga pernah dilakukan oleh Wang (2008) di China 

yang menyatakan bahwa penyebab kegagalan 

implementasi kebijakan suatu bahasa adalah guru, 

pelaksana kebijakan. Dikatakan guru menjadi kendala 

karena guru SMP Hera dan SMP Sacrojes seharusnya 

berbahasa Portugis dengan fasih untuk menjadi teladan 

bagi peserta didik mereka untuk belajar bahasa 

Portugis. Sebenarnya guru kedua sekolah tersebut 

harus memotivasi peserta didik mereka berbahasa 

Portugis namun justru tidak menggunakan bahasa 

Portugis. Sepertinya guru tidak berkemauan untuk 

belajar bahasa Portugis. Guru terlalu masa bodoh 

terhadap penggunaan bahasa Portugis. Penyebab guru 

tidak menggunakan bahasa Portugis ini dengan 

berbagai ragam alasan antara lain: tunjangan guru 

yang kecil menjadi motivasi yang kecil juga bagi guru 

untuk belajar bahasa Portugis tetapi harus mencari 

pekerjaan lain untuk menghidupi diri dan keluarga; 

tidak adanya penegasan pemerintah terhadap guru 

yang bermasa bodoh; dinas pendidikan tidak peduli 

terhadap guru yang tidak menggunakan bahasa 

Portugis; kepala dinas beserta seluruh stafnya tidak 

berbahasa Portugis dalam segala bentuk pertemuan 
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baik pada tingkat munisipal maupun local; staf 

kementerian pendidikan tidak berbahasa Portugis di 

saat bertemu dengan guru; biro kepegawaian umum 

tidak mengimplementasikan dengan tegas evaluasi 

kinerja bagi tenaga pendidik; para petinggi negara 

belum berbahasa Portugis; lebih aneh lagi parlemen 

nasional yang menetapkan bahasa Portugis sebagai 

bahasa resmi dan bahasa instruksional juga tidak 

menggunakan bahasa Portugis yang sebenarnya adalah 

pilihan mereka sendiri. Segalanya serba Tétum tetapi 

menetapkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan 

bahasa pengantar pendidikan. Semua yang disebutkan 

ini menjadi hambatan akbar dan ancaman yang serius 

bagi perkembangan bahasa Portugis sebagai bahasa 

resmi terlebih sebagai bahasa instruksional. 

Selain dari pengguna bahasa Portugis hal lain 

yang juga dipandang sebagai hambatan bagi 

perkembangan bahasa Portugis adalah kekurangan 

buku sumber. Salah satu cara untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan perbendaharaan kata adalah dengan 

membaca. Banyak anak-anak SD dan SMP serta SMA 

yang berminat membaca namun tidak ada buku 

bacaan lain yang dijual di pasaran Timor-Leste. Timor-

Leste masih sangat mencintai sumber belajar 

tradisional ini karena sumber belajar berupa media 

elektronik masih sangat asing bagi guru dan siswa SMP 
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Hera dan SMP Sacrojes. Penggunaan media elektronik 

sering didengar dan dialami namun untuk 

dipraktekkan dalam hidup sebagai sumber belajar 

sangat langka karena kemampuan keuangan tidak 

menjangkaunya.  

Selain dari itu kendala dalam implementasi 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

adalah karakteristik bahasanya sendiri yaitu sebagai 

bahasa yang paling sulit di Timor-Leste. Kesulitan 

bahasa Portugis terletak pada struktur tata bahasanya 

teristimewa pada bentuk-bentuk kata kerjanya. Salah 

satu contohnya untuk menyebut nama misalnya nama 

saya Luna (Eu chamo-me Luna), namanya Luna (Ela 

chama-se Luna), nama kamu Luna (Tu chamas-te 

Luna), nama mereka Luna dan Joko (Eles chamam-se 

Luna e Joko), nama kami Luna dan Joko (Nós chama-

mos Luna e Joko). Dari semua contoh ini kita lihat 

bahwa subyek dan obyek setiap kalimat di atas sama 

namun kata kerja setiap kalimat berbeda karena 

diseuaikan dengan subyeknya. Dan masih banyak lagi 

kesulitan bahasa Portugis yang lain. Karakter bahasa 

ini juga membuat para guru dan siswa merasa bosan 

untuk mempelajarinya. Kebanyakan berpikir bahwa 

belajar bahasa Portugis itu susah tetapi tidak 

membawa untung apa-apa, mengapa harus 

mempelajarinya sementara bahasa Tétum masih ada 
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untuk digunakan sebagai bahasa komunikasi. Hal ini 

sesuai dengan definisi bahasa yang dikemukakan oleh 

Suryawinata (1990) bahwa bahasa adalah seperangkap 

system lambang verbal yang arbitraris yang dipakai 

oleh para anggota suatu kelompok untuk berinteraksi. 

Di sini tampak jelas bahwa bahasa berfungsi untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi antar pengguna dalam 

suatu masyarakat tertentu. Kalau dipandang dari 

fungsi untuk berkomunikasi maka ada unsur benarnya 

kalau guru dan siswa tidak menggunakan bahasa 

Portugis karena merasa masih ada bahasa lain yang 

dapat dipakai sebagai sarana komunikasi yaitu bahasa 

Tétum yang lebih gampang dan telah dikuasai 

mayoritas masyarakat Timor-Leste daripada harus 

pusing belajar bahasa Portugis yang sulit. 

 


