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 LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul "Implementasi Kurikulum 

Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Tertinggal Serta Implikasinya 

Terhadap Kebijakan Pendidikan Keaksaraan (Studi pada Masyarakat Adat 

Cireundeu)" 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, September  2018 

Yang membuat pernyataan, 

  

Aisyah Khoirunnisaa 

NIM. 1608390
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia 

dan rahmatNya, sehingga kami mampu menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 

merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

pada Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Tesis ini berjudul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Adat 

Tertinggal Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan Keaksaraan (Studi 

pada  Masyarakat Adat Cireundeu)" , Tesis ini disusun dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi berbasis data empirik tentang  implementasi kurikulum di 

kelompok pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal yang ada di 

Masyarakat adat Cireunde Cimahi. 

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan untuk menyempurnakannya. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 

mendukung dan memberikan kontribusi bagi penulisan tesis ini.   

 

Bandung, September 2018 

 

 

Aisyah Khoirunnisaa
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Segala ucapan syukur dan puji ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk dapat menerima beasiswa pendidikan pascasarjana bagi 

pegawai negeri sipil di lingkungan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2016. Atas berkah dan Rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan 

perkuliahan hingga penyelesain tesis. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bantuan dala 

penyelesaian studi di sekolah pascasarjana UPI, diantaranya saya sampaiakan kepada : 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Biro Kepegawaian 

Kemdikbud serta Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri yang telah 

memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kemendikbud 

dalam meningkatkan kompetensi melalui program beasiswa pendidikan 

pascasarjana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan  Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.  

2. Dr. Muhammad Hasbi, selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Jawa Barat, yang telah 

memberikan kepercayaan serta ijin bagi saya untuk menjalankan tugas belajar di 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

3. Dr. Deni Kurniawan, M. Pd., selaku Dosen pembimbing  tesis yang telah 

memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian tugas akhir sehingga 

dapat selesai sebagaimana mestinya.  

4. Dr. Rusman, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Kurikulum serta 

sebagai expert dalam tahap validasi instrumen penelitian yang memberikan arahan 

serta bimbingan, dimulai dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa 

perkuliahan. Dukungan dan semangat dari bapak sangat berarti dalam penyelesaian 

studi kami. 
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5. Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M. A., selaku dosen pembimbing akademik yang sabar 

dan bijaksana dalam memberikan arahan serta masukan di saat penyusunan 

proposal tesis.  

6. Dr. Laksmi Dewi, M. Pd., selaku expert dalam tahap validasi instrumen penelitian 

serta salah satu dosen penguji dalam sidang tesis. Terimakasih atas kesediaan Ibu 

dalam memberikan masukan dalam penyusunan dan pengembangan instrumen 

penelitian. 

7. Prof. Dr. Ishak Abdulhak, M. Pd. Selaku dosen penguji dalam sidang tesis. Terima 

kasih atas saran perbaikan dari  Bapak dalam menyempurnakan tesis ini dari sudut 

pandang pendidikan luar sekolah dan juga kurikulum. 

8. Seluruh dosen program studi pengembangan kurikulum yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan serta berbagi wawasannya kepada kami, baik saat di ruangan 

kelas maupun diskusi di luar ruangan kelas sehingga membuka pandangan kami 

mengenai pengembangan kurikulum di Indonesia khususnya, serta tidak ucapan 

terima kasih kepada staff program studi pengembangan kurikulum yang telah 

mendukung kami dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan.  

9. Sesepuh Adat di Masyarakat Adat Cireundeu serta  Pengelola, Tutor dan warga 

belajar pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat tertinggal di Masyarakat Adat 

Cireundeu yang bersedia dengan ikhlas hati dalam membantu kami melakukan 

penelitian di Masyarakat Adat Cireundeu.  

10. Rekan-rekan kelas pengembangan kurikulum 2016 kerjasama Kemdikbud yang 

selalu bersedia bahu membahu dan saling membantu dalam menghadapi segala 

dinamika perkuliahan di dua tahun terahir ini. Tidak mudah tetapi kita bisa 

melaluinya. Dengan berbangga hati, saya menyampaikan: Senang mengenal kalian 

semua dan bangga menjadi bagian dari perjalanan tugas belajar ini. Semoga 

silaturahmi antar kita selalu terjalin walaupun sudah kembali berdinas di lembaga 

asal masing-masing. 

11. Terakhir tetapi terpenting, terima kasih tak terhingga untuk Orangtua, Mertua, 

Suami, dan Anak-anakku yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih 
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sayang serta doa tulus ikhlas agar saya dapat menjalankan tugas belajar dengan baik 

hingga selesai. Untaian Doa dari kalianlah yang menjadi pembuka jalan dan 

dimudahkan segala sesuatunya. 

Saya menyadari dalam seluruh rangkaian penyelesaian studi sekiranya terselip 

ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja 

untuk dapat  dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya.  Akhir kata, saya mengucapkan 

terima kasih bagi seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga 

Allah SWT yang membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/i dengan kebaikan 

yang sama bahkan lebih besar lagi. Aamiin.  
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