
  

 

 Penyelenggara 
Program ujicoba multi-bahasa ini diimplementasikan 
oleh dua partner kerja di Kupang, Timor Barat: Unit 
Bahasa dan Budaya GMIT dan Universitas Kristen Artha 
Wacana. Program ini mengikuti prinsip-prinsip 
pendidikan multi-bahasa berdasarkan penelitian 
terencana baik dan berhasil baik bagi PAUD dan kelas 1-
6 SD.  Secara mendasar, program ini fokus pada enam 
bahasa di NTT: di Timor  untuk bahasa Amarasi dan 
Melayu Kupang, di Alor untuk bahasa Klon, Teiwa dan 
Wersing, sedangkan di Rote Ndao untuk bahasa Tii, dan 
di masa depan direncanakan akan ditambahkan bahasa-
bahasa lainnya.  
 

   Program ini didanai oleh berbagai  Lembaga dari dalam 
dan luar negari yang dengan sukacita mendukung dalam 
pembiayaan.  ANDA sendiri dapat pula mengambil 
bagian di dalamnya. 
 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
June Jacob, MA. Dekan FKIP Universitas Kristen  Artha 
Wacana, Kupang  (june_a_jacob@yahoo.com.au) 

 
Dr Barbara Grimes, PhD.  Director Unit Bahasa dan 
Budaya (UBB-GMIT), Kupang 
(barbara.dix.grimes@gmail.com) 

 

Dr Karla J. Smith, PhD.  Konsultan Ahli  Literasi dan 
Pendidikan Internasional   (karlajsmith20@gmail.com 

 

                                                 
 

Memperkenalkan Program 
PMB di  NTT 

 
Program Pendukung Kurikulum Nasional 
berdasarkan Pendekatan Multi-Bahasa 

(PMB) 
 

Sebuah program uji coba menggunakan 
prinsip pendidikan multi-bahasa dalam 
mendukung Kurikulum Nasional dan 
meningkatkan outcome pendidikan di 
Nusa Tenggara Timur. 

Memampukan siswa membangun fondasi pendidikan 
yang kuat dalam bahasa ibu mereka, dan menjembatani 
keberhasilan bagi bahasa Nasional atau Bahasa 
Indonesia, dan terus mengembangkan semua bahasa 
bagi pendidikan berkelanjutan dan pendidikan seumur 
hidup.  

 

UNESCO dan Pendidikan Multi-Bahasa 
The United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (UNESCO) memaparkan 
tiga dasar prinsip atas posisinya sebagai lembaga 
internasional dalam komunitas, bahasa penunjuk 
dan pendidikan di abad 21: 
 

1. Bahasa ibu1 sebagai bahasa pengantar merupakan 
alat dalam meningkatkan kualitas pendidikan  
dengan membangun pengetahuan dan pengalaman 
para pelajar dan guru. 

 
2. Pendidikan dwibahasa dan multi-bahasa pada 

segala tataran merupakan sarana mempromosikan 
baik kesetaraan gender maupun kesetaraan sosial 
juga merupakan elemen kunci bagi diversitas 
linguistik masyarakat. 

 
3. Bahasa sebagai komponen esensial pendidikan 

antar-budaya dimaksud untuk mendorong 
pemahaman antar-perbedaan kelompok populasi 
dan menunjukkan rasa hormat atas hak dasar 
manusia. (UNESCO 2003:27). 
 

 
1 Bahasa ibu atau bahasa pertama, atau bahasa yang 
paling kuat bagi anak dalam berbicara/komunikasi dan 
belajar. 
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keluarga mereka, komunitas mereka, Tuhan serta bumi  
dan penciptaannya. Kemampuan sosial berkembang 
secara alamiah ketika mereka terlibat dalam berbagai 
macam keahlian. Perkembangan kemampuan motorik 
dan fisik mereka terjadi ketika mereka berpartisipasi 
dalam aktivitas yang mempraktekkan baik otot kecil 
dan otot besar tubuh. 

Selama se tahun, mereka akan: 
 mulai belajar membaca, menulis dan mengeja 
 lanjut dengan menghitung, belajar pertambahan 

dan kemampuan numerasi (berhitung) 
 membentuk fondasi yang kuat dalam literasi, 

dimana bahasa dan budaya lain juga dibangun 
 melakukan pelajaran oral dalam bahasa nasional, 

atau bahasa Indonesia 
 melibatkan diri dalam bahasa ibu dan budaya 

mereka sehingga memiliki identitas yang kuat 
 

 
 

SD Kelas 2- 6 
Mereka melanjutkan belajar menggunakan bahasa ibu 
dan bahasa Indonesia. Fokus pada bahasa ibu lebih 
kepada kemampuan berpikir kritis dan penguasaaan 
literasi dan berhitung.  Di kelas 4 mereka membaca dan 
menulis dalam bahasa ibu dan bahasa Indonesia ketika 
belajar mata pelajaran wajib dalam Bahasa Indonesia. 
Kemampuan ini berkembang selama belajar di SD. 

 
Program ini menekankan pada warisan budaya anak 
lewat cerita, lagu, tarian, seni dan kerajinan, dan 
pengajaran topik budaya yang penting. Transmisi 
bahasa dan budaya antar-generasi melibatkan orang tua, 
kakek-nenek, dan seluruh komunitas.  

 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Siswa PAUD mampu berbicara tentang diri sendiri dan 
dunia mereka dalam bahasa mereka sendiri ketika belajar 
mengapresiasi budaya mereka. Mereka mengembangkan 
kemampuan kognitif dalam berpikir, kemampuan 
emosional dan spiritual, kemampuan sosial, motorik dan 
fisik. Siswa belajar kemampuan kesiapan/kesigapan 
untuk pendidikan literasi dan matematika, sains, 
kesehatan dan fisik. Budaya dan seni termasuk musik, 
menari, berperan dan kerajinan. Semua mata pelajaran 
berdasarkan budaya lokal dan tema pembelajaran 
diorganisasikan selama 1 minggu. 

Kelas 1 
Siswa kelas 1 terus membangun kelancaran dalam 
bahasa mereka saat berbicara tentang dunia mereka 
sebagai tambahan untuk kesiapan pendidikan 
membaca, menulis, mengeja, dan matematika, 
sains, kesehatan, budaya dan fisik. Perkembangan 
kemampuan Kognitif mereka termasuk juga 
kemampuan berpikir, mendengar, dan berbicara 
berkembang saat mereka belajar tentang diri mereka,  

 

Pendidikan Multi-bahasa    
Pendidikan Multi-bahasa bertujuan menguatkan siswa 
pada komunitas bahasa non-dominan dalam 
mempelajari dengan baik bahasa komunikasi yang luas, 
tanpa  mengorbankan bahasa ibu dan budaya mereka. 
Mereka mampu mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis karena mereka belajar dalam bahasa yang mereka 
pahami, selain itu menambah bahasa baru.  

 
Siswa memulai pendidikannya dalam bahasa ibu yang 
merupakan bahasa pertama yang mereka pelajari dan 
merupakan bahasa terkuat mereka. Ketika mulai 
berkembang, bahasa Indonesia diperkenalkan,  dan 
bahasa ibu mulai dikurangi. Siswa yang mengikuti 
program ini dapat membaca dan menulis dalam 
bahasa ibu mereka dan selanjutnya  dalam Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional. Program ini dapat 
mencapai atau melampaui semua outcome dan 
kompetensi yang disyaratkan dalam program 
pemerintah. 
 

 


