K.ATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi
Muhammad

SAW, karena dengan petunjuk dan hidayah-Nyalah penulis dapat

rnenyelesaikan tesis ini sebagai karya ilmiah dalam bidang antropologi sosial. Karya
ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh
gelar Magister Sains, Program Studi Antropologi Sosial pada Pascasarjana UNlMED.
Tesis ini berjudul " Pengaruh Sekolah Pembauran DaJam Kerangka Integrasi
Bangsa yang Multietnik": Suatu Kajian Terhadap Program Asimilasi Pemerintah Orde
Baru di Bidang Pendidikan. Bahwa sekolah-sekolah pembauran (sekolah asimilasi) sejak
masa Orba telah berjalan kurang lebih 29 tahun, penulis ingin mengctahui apakah ada
pengaruhnya terhadap integrasi bangsa pada pelajar-pelajar di sekolah tersebut, dan
apakah program asimilasi ini masih relevan m1tuk situasi saat ini apa perlu di reformasi.
Penuhs menyadari bahwa rnasih banyak kekurangan yang belum diungkapkan
dala m tesis ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis sendi ri,
wala upun cukup banyak referensi, art1kel-artikel dan basil penelitian yang telah ditelaah.
Untuk itu penul is berharap masukan-rna.c;ukan atau saran dan sumbangan pemikiran dari
siapa saja untuk menyempumakan tesis ini.
Penulis juga rnenyadari bahwa tidak mungkin tesis ini terselesaikan tanpa
bantuan dari berbagai pihak baik berbentuk moril maupun tinansial. Maka dalam
kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi
terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Usman Pelly MA selaku komisi pembimbing satu dan sebaga i
dosen yang banyak membe ri bimbingan dan masukan-masukan yang penting dalam
penyempumaan penulisan tesis ini sampai selesai.
2. Bapak Prof

Dr.

Robert Sibarani MS selaku komisi pembimbing dua dan sebagai

dosen, juga banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang penting dalam
penyempurnaan tesis ini sampai selesai.
3. Bapak Prof Dr. B. Antonius Simajuntak selaku narasumber/penguji yang banyak
memeberikan masukan dan saran perbaikan, dan sebagai Ketua Prodi Antropologi
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Sosial beserta jajarannya yang juga banyak membantu dan memberi dorongan agar
segera dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. lbnu Hajar Msi. Selaku narasumber yang telah memberikan kontribusi
perbaikan-perbaikan untuk menyempumakan tesis ini.
5. Bapak Dr. phil. Ibrahim Gultom MPd. Sebagai narasumber yang telah membantu

penu]is dalam perbaikan tesis ini.
6. Bapak Pengurus Yayasan, Kepaia-kepala sekolah dan seluruh jajaran di: SMA
Methodist, SMA Amir hamzah, SMA Sultan Iskandar Muda, SMA Santo Thomas
dan SMA Jederal Sudinnan Medan, yang telah banyak membantu dan memberi
kemudahan se1ama pelaksanaan penelitian.
7. Dan kepada seluruh civitas akademika program pascasarjana dan jajaran dosen sert.a

rekan-rekan mahasiswa program studi antropo1ogi sosial Uversitas Negeri Medan,
atas segala partisipasi, saran dan dukungarmya yang sangat bermanfaat.

8. Ba litbang Pemko Medan, Dinas pendidikan Pemko Medan dan semua pihak yang
tidak mungkin disebut satu persatu yang telah ikut membantu, mernberi dul-ungan
baik yang berhubungan dengan penelitian maupun penyelesaian program studi ini.

9. Terakhir kepada seluruh keluarga, terutama kepada lbunda dan (Ayahanda
almarhum) atas doa restunya menjadi dukungan moral bag1 penulis untuk dapat
meniti karir. Dan kepada seluruh

anak-ana~

keponakan yang telah membantu

mengerjakan penyusunan naskah untuk menyelesaikan tesis ini.
Akhimya dengan mengucapkan wabillahi taufiq waJ hidayah semoga hasil
penelitian ini dapat menambah wawasan dalam menangani masalah pernbauran atau
integrasi WNl keturunan Tionghoa di wilayah Pemko Medan khususnya, dan bangsa
Indonesia umumnya.

Wassa)am,
Penulis,

Tirohimah P.
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