
IMPLEMENTASI KURIKULUM MONTESSORI BERNAFASKAN ISLAM 

DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RUMAH BERMAIN PADI 

 

Studi Kasus Tentang Implementasi Kurikulum Montessori Bernafaskan Islam di 

Pendidikan Anak Usia Dini Rumah Bermain Padi 

 

 

TESIS 

 

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Pengembangan Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

oleh 

Dina Julita 

NIM 1608374 

 

 

 

 

 PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN KURIKULUM  

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

2018 



ii 
 

LEMBAR HAK CIPTA 

 

 

IMPLEMENTASI KURIKULUM MONTESSORI BERNAFASKAN ISLAM 

DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RUMAH BERMAIN PADI 

 

 

 

Oleh: 

Dina Julita 

NIM 1608374 

 

Tesis ini diajukan untuk memenuhi memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pengembangan 

Kurikulum 

 

 

©Dina Julita 2018 

Universitas Pendidikan Indonesia 

November 2018 

 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 

Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian  

Dengan dicetak ulang, difotocopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis 

 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 DINA JULITA  

1608374 

IMPLEMENTASI KURIKULUM MONTESSORI BERNAFASKAN ISLAM DI 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RUMAH BERMAIN PADI 

(Studi Tentang Implementasi Kurikulum Montessori Bernafaskan Islam di 

Pendidikan Anak Usia Dini Rumah Bermain Padi) 

 

Disetujui dan disahkan oleh: 

Pembimbing 

 

 

Dr. H. Rudi Susilana, M. Si. 

NIP.196610191991021001 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Pengembangan Kurikulum 

Sekolah Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia 

 

 

 

Dr. Rusman, M.Pd. 

NIP.197205051998021001 

 

 

 

 



iv 
 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Kurikulum 

Montessori Bernafaskan Islam di Pendidikan Anak Usia Dini Rumah Bermain 

Padi Studi Tentang Implementasi Kurikulum Montessori Bernafaskan Islam di 

Pendidikan Anak Usia Dini Rumah Bermain Padi)" ini beserta seluruh isinya 

adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 

pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 

dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 

resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 

keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 

 

Bandung, November  2018 

Yang membuat pernyataan, 

  

Dina Julita 

NIM. 1608374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan untuk cinta dan pelita hidupku 

Anak-anakku; Aleeya, Afeeza, dan janin yang sedang tunbuh 

Suamiku, Teguh Pramudia 

Kedua orang tuaku, Mamah dan Bapak 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji dan syukur Peneliti panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atau limpahan kasih dan rahmat-Nya, sehingga Peneliti diberikan 

kemampuan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul Implementasi Kurikulum 

Montessori Bernafaskan Islam di Pendidikan Anak Usia Dini Rumah Bermain 

Padi ini. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan Peneliti terhadap Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), termasuk Metode Montessori. Metode ini mulai 

diterapkan oleh sejumlah PAUD tapi lebih banyak diterapkan secara 

konvensional. Masih jarang PAUD yang memadukannya dengan nilai-nilai Islam, 

dan satu dari yang sedikit itu adalah PAUD Rumah Bermain Padi, Kota Bandung 

yang menjadi subjek penelitian pada tesis ini. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan tesis ini, oleh karena itu, dengan kerendahan hati Peneliti menerima 

segala saran dan kritik dari pembaca untuk memperbaiki penyusunan penelitian 

kedepannya. Akhir kata, Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat serta memberikan inspirasi bagi yang membacanya. 

 

 

 

Bandung, September 2018 

Peneliti, 

 

 

 Dina Julita



 
 

vii 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji dan syukur Peneliti panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atau limpahan kasih dan rahmat-Nya, sehingga saya diberikan 

kesempatan dan mengijinkan saya mengikuti program beasiswa yang diadakan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Atas berkat dan kasih 

karunia-Nya, saya dapat menjalani dan menyelesaikan proses perkuliahan dari awal 

sampai dengan penyelesaian tesis ini. 

Saya sepenuhnya menyadari pertolongan Allah S.W.T kepada dalam 

menyelesaian tesis ini diberikan melalui orang-orang yang saya sayangi dan saya 

hormati. Ucapan terimakasih dan doa terbaik pun saya atas dukungan, motivasi, 

inspirasi, dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih 

kepada: 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kepegawaian, dan Biro 

Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri yang telah membuka kesempatan bagi 

pegawainya untuk meningkatkan kompetensi melalui program beasiswa kerja 

sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, atas segala 

bantuan administratif dan dukungan lainnya kepada saya sehingga saya mendapat 

kesempatan menjalani perkuliahan dengan lancar dan dapat menyelesaikan tesis 

ini dengan baik. 

2. Bapak Dr. H. Rudi Susilana, M.Si selaku dosen pembimbing tesis saya yang 

telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran serta 

kebaikan hati sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. 

3. Bapak Dr. Rusman, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program 

Studi Pengembangan Kurikulum dan penguji tesis, yang turut serta memberikan 

arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini, serta berbagai bantuan selama 

masa perkuliahan dari awal sampai akhir. 

4. Bapak Prof. Dr. Ishak H. Abdulhak, M.Pd sebagai penguji tesis yang 

memberikan arahan dan bimbingan dengan kebaikan dan kesabaran. 



 
 

viii 
 

5. Ibu Dr. Laksmi Dewi, M.Pd sebagai penguji tesis yang memberikan arahan dan 

bimbingan dengan kebaikan dan keramahan. 

6. Kepala PAUD beserta semua guru, staff, dan orang tua murid yang bersedia 

menerima saya dengan penuh kehangatan dan keramahan. Terima kasih atas 

bantuannya terhadap saya dalam memberikan data dan segala informasi yang 

bermanfaat untuk penelitian ini. Sungguh banyak ilmu serta kebaikan yang telah 

saya terima dalam setiap pertemuan. 

7. Kepada suami, orang tua, anak-anakku, kakak, dan adik yang menjadi sumber 

penyemangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. 

8. Kepada Vidy Binsar Panjaitan, Moh. Arief, dan Takim yang membantu dan 

menemani saya dalam diskusi kelompok terarah di PAUD Rumah Bermain untuk 

mendapatkan data penelitian. 

9. Kepada Aisyah, Tintin, Richard, Anggia, dan semua teman sekelas lainnya yang 

telah memberikan bantuan dan referensi yang berguna dalam penyelesaian tesis 

ini. 

Saya menyadari banyak pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak bbisa 

saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan doa terbaik 

bagi seluruh pihak yang telah atau belum saya sebutkan, yang membantu saya semasa 

perkuliahan dan dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan 

Bapak, Ibu, saudara/i dan teman-teman sekalian.  

 

 

Bandung,    November 2018 

Peneliti 

 

Dina Julita 

 

 

 

 


