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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pada penelitian tentang 

Implementasi Program Bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM dengan model evaluasi CIPP 

untuk menganalisis Implementasi Program Bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP 

Hera dan SMP Sacrojes di Díli Timor-Leste dapat 

disimpulkan bahwa program Bahasa Portugis yang 

sudah diimplementasikan sejak tahun 2001 belum 

memenuhi target penguasaan bahasa Portugis oleh 

guru dan siswa SMP Hera dan SMP Sacrojes. 

5.1.1. Context Program Bahasa Portugis 

Program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM telah diimplementasikan di SMP 

Hera dan SMP Sacrojes. Program ini bertujuan untuk 

mengembangkan bahasa Portugis sebagai alat 

pemersatu bangsa melalui komuniaksi di sekolah 

namun kenyataannya belum dapat dikomunikasikan 

secara lisan dalam PBM. Bahasa Portugis baru 

digunakan untuk menulis. 

5.1.2. Input Program Bahasa Portugis 

SMP Hera dan SMP Sacrojes sudah memiliki 

kurikulum yang memadai untuk mengantar para siswa 

dalam menguasai bahasa Portugis. Sumber daya 
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manusia untuk mengantar para siswa telah memadai 

dalam kuantitas namun dalam hal kualitas bahasa 

Portugis belum digunakan secara lisan. SMP Hera dan 

SMP Sacrojes sudah memiliki prasarana namun buku 

sumber dan peralatan teknologi pembelajarannya  

masih kurang dari yang dibutuhkan. Pembiayaan yang 

disediakan oleh pemerintah Timor-Leste belum 

mendukung untuk menyelenggarakan berbagai macam 

kegiatan untuk menumbuhkan bahasa Portugis di 

dalam benak para siswa.  

5.1.3. Process Program Bahasa Portugis 

Penyelenggaraan program Bahasa Portugis di 

SMP Hera dan SMP Sacrojes dipantau dari segi process 

telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

program pemerintah karena sudah dipakai sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM sesuai dengan alokasi 

waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam 

menyelenggarakan PBM sudah menggunakan buku-

buku berbahasa Portugis namun baru SMP Sacrojes 

yang membuat RPP sedangkan guru SMP Hera belum. 

Kedua SMP ini belum memiliki peralatan teknologi 

pembelajaran modern, kebanyakan guru belum mampu 

menggunakan bahasa Portugis secara lisan tetapi 

bermasa bodoh, siswa belum mampu menggunakan 

bahasa Portugis  sebagai media komunikasi. Kegiatan  

pemberdayaan guru untuk berbahasa Portugis masih 
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tetap berlangsung namun hanya memboroskan waktu, 

biaya dan tenaga saja karena para pelaksana program 

tidak menggunakan bahasa Portugis dalam lingkungan 

sekolah termasuk dalam PBM di kelas.  

5.1.4. Product Program Bahasa Portugis 

Product dari penyelenggaraan program Bahasa 

Portugis di SMP Hera dan SMP Sacrojes adalah 

menggunakan Bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM oleh guru dan siswa untuk 

menulis. Namun tujuan pendidikan dasar belum 

tercapai sepenuhnya karena guru dan siswa belum 

berbahasa Portugis secara lisan. Guru belum membuat 

RPP dalam bahasa Portugis, media komunikasi antar 

guru dan siswa di kelas bukan bahasa Portugis, dalam 

rapat dewan guru belum berbahasa Portugis. Oleh 

karena itu dikatakan bahwa tujuan implementasi 

program bahasa Portugis sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa pengantar dalam PBM belum terlaksana 

secara maksimal maka sangat membutuhkan 

pemberdayaan yang sustainable. 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan pada simpulan yang telah 

dikemukakan di atas, maka implikasi dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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5.2.1.Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian di atas membuktikan teori bahwa 

bahasa merupakan satu-satunya faktor penentu 

keberhasilan belajar siswa sebab tanpa bahasa ilmu 

pengetahuan sehebat apapun tidak akan dapat 

diterima oleh suatu pihak dan juga tidak dapat 

disalurkan kepada pihak lain dengan benar. 

Penyelenggaraan program Bahasa Portugis merupakan 

suatu usaha pemerintah untuk mengoptimalkan 

kemampuan guru dan siswa sehingga dapat 

menghasilkan kualitas pendidikan yang diandalkan. 

Hal ini terjadi demikian karena adanya hambatan 

intrinsik dan hambatan ekstrinsik. Hambatan intrinsik 

berupa faktor; motivasi pribadi, bakat, minat, 

ketekunan, fisik dan psikis guru dan siswa untuk 

belajar dan menggunakan bahasa Portugis. Hambatan 

ekstrinsik berupa hambatan yang datang dari luar diri 

guru dan siswa. Hambatan ekstrinsik bagi guru adalah 

sesama guru, struktur inti sekolah, lingkungan tempat 

tinggal dan semua pihak yang berwenang di bidang 

pendidikan yang tidak menggunakan bahasa Portugis. 

Sedangkan hambatan ekstrinsik bagi siswa adalah 

sesama siswa, lingkungan tempat tinggal siswa, guru 

mereka sendiri, dan semua pihak yang berkepentingan 

pada pendidikan. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa 

pengetahuan bahasa Portugis yang dimiliki oleh guru 



247 
 

dan siswa sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran dan akan berdampak pada kualitas 

pendidikan di sekolah pada masa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti 

bahwa penyelenggaraan program Bahasa Portugis di 

SMP Hera dan SMP Sacrojes baru diimplementasi 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM untuk menulis 

dan belum dikuasai sesuai dengan tujuan UU No. 14 

tahun 2008. 

Oleh karena itu hasil penelitian ini dijadikan 

sebagai pertimbangan bagi peneliti lain yang mau 

melakukan penelitian tentang program bahasa Portugis 

agar dapat memperhatikan semua kendala program 

suatu bahasa yang digunakan sebagai pengantar dalam 

PBM di mana dan kapan saja untuk memperoleh 

pendidikan yang berkualitas baik sehingga dapat 

bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 

5.2.2.Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan program Bahasa Portugis di SMP Hera 

dan SMP Sacrojes sudah berjalan, namun buku-buku 

sumber dan pembiayaan masih serta guru belum 

menggunakan bahasa Portugis secara lisan maka  

sangat membutuhkan perhatian pemerintah dan 

struktur inti sekolah  secara serius untuk memotivasi 

guru berbahasa Portugis, memperbaiki metode 



248 
 

pembelajaran, meningkatkan biaya bagi 

penyelenggaraan kegiatan selain PBM. Oleh karena itu, 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak pemerintah dan INFORDEPE 

serta semua struktur inti sekolah dalam 

mempersiapkan program pembelajaran, metode 

pembelajaran, sarana pembelajaran, ketenagaan, 

manajemen sekolah, supervisi dan pembiayaan agar 

dalam penyelenggaraan program Bahasa Portugis pada 

masa depan dapat menjamin penerapan bahasa 

Portugis secara lisan dalam menjalankan tugas sebagai 

pendidik, pengajar, pembina dan pelatih untuk 

mengantar peserta didik kepada penguasaan bahasa 

Portugis sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. 

5.3. Saran 

Berdasarkan pada simpulan yang telah 

dikemukakan di atas maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

5.3.1.Bagi Sekolah 

a. Para pendidik harus mulai menggunakan Bahasa 

Portugis secara lisan dalam PBM. 

b. Kepala Sekolah hendaknya menetapkan 

peraturan internal sekolah tentang pembuatan 

RPP dalam bahasa Portugis sebelum 

melaksanakan tugas mengajar di kelas. 
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c. Wakil Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab 

kurikulum di sekolah hendaknya mengadakan 

kegiatan supervisi terhadap PBM yang 

dilaksanakan oleh setiap guru bidang studi 

untuk lebih memotivasi guru dalam menerapkan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam 

PBM. 

d. Dalam menyelenggarakan rapat sekolah 

hendaknya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

dan segenap guru peserta rapat diwajibkan 

berbahasa Portugis. 

e. Kepala Sekolah hendaknya meminta kepada 

dinas pendidikan agar membuat ketentuan yang 

motivatif untuk lebih memotivasi guru untuk 

berbahasa Portugis di sekolah. 

5.3.2.Bagi Dinas Pendidikan 

a. Dinas pendidikan hendaknya meminta 

kementerian pendidikan dasar untuk 

memberikan suatu keputusan yang mewajibkan 

guru dan siswa berbahasa Portugis selama 

berada di sekolah. 

b. Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, dinas 

pendidikan beserta seluruh stafnya wajib 

berbahasa Portugis sehingga menjadi motivasi 

yang baik bagi guru dan siswa untuk berbahasa 

Portugis. 
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5.3.3.Bagi INFORDEPE 

a. INFORDEPE tetap melanjutkan kegiatan 

pemberdayaan bagi semua guru tanpa kecuali 

dan harus dalam bahasa Portugis untuk 

mendorong guru berbahasa Portugis. 

b. Dalam merekrut pemberdaya, INFORDEPE 

hendaknya membuka lowongan kepada publik 

sehingga semua orang yang berminat menjadi 

pemberdaya bagi guru datang untuk 

berkompetisi. 

c. Hendaknya dalam kegiatan pemberdayaan tutor 

memberikan kesempatan kepada semua peserta 

untuk membuat presentase dalam bahasa 

Portugis. 

d. Hendaknya INFORDEPE menjadi tim juri bagi 

evaluasi kinerja guru melalui presentase hasil 

penelitian di dalam seminar dengan bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar. 

5.3.4.Bagi Kementerian Pendidikan 

a. Kementerian pendidikan perlu melaksanakan 

evaluasi kinerja guru melalui seminar terutama 

menjadi pemakalah berbahasa Portugis guna 

memotivasi guru dalam meningkatkan budaya 

membaca tulisan berbahasa Portugis dan melatih 

untuk guru berbahasa Portugis secara lisan. 
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b. Sertifikat yang diperoleh dari seminar wajib 

dijadikan sebagai satu-satunya jaminan kenaikan 

gaji dan golongan. 

c. Kementerian pendidikan perlu menyediakan 

buku pelajaran, buku bacaan, internet, LCD 

proyektor, tape recorder dan lain-lain guna 

memfasilitasi guru dan siswa untuk berbahasa 

Portugis. 


