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ABSTRAK 
Studi ini membahas tentang peran Yayasan Pendidikan dan 
Pengembangan Indonesia (YPPI) sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta 
milik etnis Tionghoa dalam menanamkan identitas nasional Indonesia kepada 
murid-muridnya yang mayoritas berasal dari etnis Tionghoa, antara tahun 1947- 
1967. Permasalahan pokok yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana YPPI 
menanamkan identitas nasional Indonesia kepada murid-murid di YPPI. 
Menanamkan identitas nasional sejak usia sekolah pada anak-anak 
Tionghoa memudahkan mereka untuk berbaur dengan penduduk pribumi. Sekolah 
sebagai salah satu lembaga pendidikan, memiliki peranan cukup penting dalam 
pembentukan identitas nasional Indonesia pada murid-muridnya. YPPI sebagai 
salah satu lembaga pendidikan swasta milik orang-orang Tionghoa yang 
mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masayarakat kota Surabaya secara tidak 
langsung membantu usaha pemerintah dalam menanamkan identitas nasional 
Indonesia kepada murid-murid Tionghoa. Penulisan skripsi ini menggunakan 
metode sejarah, yang meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran, 
dan penulisan. Sumber yang banyak digunakan dalam penulisan ini berupa korankoran 
sejaman, arsip, foto dan wawancara dengan beberapa saksi sejarah. 
Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa bukan hanya usaha menanamkan identitas 
nasional di kalangan murid Tionghoa yang di lakukan oleh lembaga pendidikan 
swasta seperti YPPI, tetapi proses asimilasi dengan penduduk pribumi pun secara 
tidak langsung juga terjadi dalam lembaga pendidikan tersebut. Identitas nasional 
yang dimiliki orang-orang Tionghoa menunjukan bahwa sebenarnya mereka 
memiliki identitas yang seakan-akan plural dan tidak tetap, atau berubah sesuai 
dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 
keberadaan mereka yang merupakan etnis minoritas. Meskipun konsep identitas 
orang-orang Tionghoa di Indonesia sering kali mengalami perubahan dari waktu 
ke waktu dan seringkali di hadapkan pada keharusan dalam berasimilasi dengan 
penduduk pribumi, namun mereka masih tetap mempertahankan identitas 
ketionghoannya sebagai salah satu identitas budaya. 
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