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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan karena terjadinya peristiwa 

bersejarah 10 November 1945 yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Pertempuran 

tiga pekan yang terjadi di Surabaya beberapa tahun silam disebut sebagai perang 

melawan pasukan asing pertama dan terbesar sesudah Proklamasi. Sebanyak 

6.000-16.000 pejuang Republik gugur, 200 warga sipil mengungsi, dan setidaknya 

2.000 orang di pihak musuh yang terbunuh. Amat setimpal jika kemudian 

pemerintah menetapkan peristiwa 10 November sebagai hari pahlawan (Tempo, 

2015: 29). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di empat sekolah menengah 

pertama di Surabaya, diantaranya SMP Muhammadiyah 5, SMP Kristen Pirngadi, 

SMP Negeri 15 Surabaya dan SMP Katolik Santo Yosef menunjukkan 63,75% 

siswa dari total 80 sampel tidak dapat menyebutkan tokoh Pertempuran 10 

November selain Bung Tomo. Minimnya pengetahuan terhadap pahlawan lokal 

menyebabkan rendahnya apresiasi siswa-siswi SMP di Surabaya tentang tokoh 

dibalik 10 November. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini 

ditujukan untuk merancang media edukasi sejarah dalam bentuk buku ilustrasi 

pahlawan 10 November dengan teknik aquarelle sebagai upaya untuk 

mengenalkan tokoh pahlawan 10 November kepada siswa SMP di Surabaya. 
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Media buku ilustrasi digunakan agar mempermudah siswa untuk mencari  

rujukan informasi mengenai pahlawan 10 November. Ilustrasi yang menggunakan 

teknik aquarel ditujukan untuk menarik minat siswa untuk membaca, selain itu 

fungsi ilustrasi adalah untuk memberi ingatan tersendiri. Gambar ilustrasi 

digunakan karena gambar ilustrasi merupakan sebuah gambaran singkat alur cerita 

guna lebih menjelaskan salah satu adegan (Kusmiati, 1999: 46). 

Pertempuran 10 November merupakan satu rangkaian peristiwa yang 

dimulai pada hari kedua sejak Brigade 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu 

(AFNEI) di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Mallaby mendarat untuk 

pertama kali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan tersebut 

disambut rakyat dengan tangan terbuka. Tetapi pihak Sekutu mengabaikan uluran 

tangan tersebut. Pada 27 Oktober 1945 mereka menyerbu penjara Republik untuk 

membebaskan perwira-perwira Sekutu dan pegawai RAPWI (Relief of Allied 

Prisoners of War and Internees) yang ditawan Republik.  

Pada tanggal 28 Oktober, pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya diserang 

oleh rakyat Indonesia, dan dalam peristiwa tersebut Brigade Mallaby nyaris 

terbunuh seandainya pemimpin Republik tidak segera memerintahkan 

penghentian tembak-menembak. Sebalikya penghentian tembak-menembak itu 

tidak dihormati oleh pihak Sekutu. 

Pada 9 November 1945 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang 

memerintahkan semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus 

melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan, 

selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum 
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tersebut adalah jam 06.00 tanggal 10 November 1945. Sikap Sekutu tersebut telah 

melanggar perjanjian yang melahirkan Contract Committee (Panitia Penghubung) 

yang dibentuk Sekutu dan Pemerintah Republik Indonesia. 

Sekutu mengerahkan lebih dari satu divisi infantri yang berjumlah antara 10 

sampai 15.000 orang, diantaranya Divisi India ke-5 beserta sisa Brigade Mallaby. 

Pasukan darat itu dibantu oleh meriam-meriam kapal penjelajah Sussex dan 

beberapa kapal perusak serta pesawat-pesawat Mosquito dan Thunderbolt 

Angkatan Udara Inggris (RAF). 

Tentu terlihat ketidak seimbangan dalam hal pasukan maupun persenjataan, 

dan dalam perang yang berlangsung sampai awal bulan Desember tersebut telah 

gugur beribu-ribu pejuang. Untuk menghormati tekad perjuangan seluruh Bangsa 

Indonesia, Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari 

Pahlawan (Kartasasmita, dkk., 1986: 57-58). 

Peristiwa yang dipicu agitasi dan propaganda yang dipelopori oleh tokoh 

Bung Tomo itu berhasil memicu semangat revolusi masyarakat Surabaya untuk 

memukul mundur pasukan Sekutu yang berupaya menduduki Surabaya. Pidato 

Bung Tomo yang terkenal kala itu tak hanya sukses merayu pemuda dan santri 

Surabaya melainkan dari berbagai pelosok Jawa. Selain Bung Tomo, banyak 

tokoh-tokoh vital lain yang berperan dalam peristiwa 10 November. Yang jelas. 

tafsir baru sejarah Bung Tomo dan pelaku-pelaku pertempuran Surabaya justru 

harus dibuka lebar (Tempo, 2015: 29). 

Tentu bukan hanya Bung Tomo yang harus dikenang sebagai pahlawan 

dalam peristiwa historis tersebut. Banyak tokoh-tokoh yang profil bahkan 



4 
 

 
 

gambarnya tak pernah muncul dalam buku sejarah konvensional. Sejarah, 

bagaimanapun, merupakan medan pemaknaan yang liat yang ke depannya harus 

dipelajari (Tempo, 2015: 29).  

Untuk membangun masa depan, dibutuhkan pelajaran dari masa lalu, seperti 

yang diungkapkan Arnold Tonybee: “to study history is to build history”. Sejarah 

merupakan bukti bahwa manusia telah belajar sesuatu. Terlepas dari hal itu, 

mempelajari sejarah dilakukan agar masyarakat yang hidup pada masa sekarang 

dapat menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan apa yang 

sedang diperjuangkan pada masa itu sehingga masyarakat masa sekarang dapat 

hidup dengan aman dan tentram. 

Sejak lama sebelum kedatangan bangsa Belanda di Kepulauan Indonesia, 

orang India, Cina, Arab, dan Portugis telah hadir di Pulau Jawa. Masing-masing 

membawa kebudayaannya sendiri. Pada abad ke-16, orang Belanda datang ke 

Indonesia untuk berdagang, tetapi kemudian menjadi penguasa di Indonesia. 

Bahkan setelah Indonesia merdeka dan telah menjadi negara yang sejajar dengan 

negara lain, Jepang kembali datang dengan menawarkan dana pampasan perang 

yang ternyata membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Sejarah kelam 

bangsa Indonesia yang membawa rakyat dalam kesengsaraan menjadi penting bila 

dijadikan pembelajaran pada masa ini agar hal serupa tidak terulang kembali 

dalam bentuk apapun. Tidak hanya untuk menghindari penjajahan bangsa lain, 

pembelajaran sejarah juga berguna untuk menghindari konflik internal bangsa 

seperti yang terjadi pada masa sesudah era kemerdekaan. 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hero (pahlawan) berarti orang yang 

dihormati karena keberaniannya. Pahlawan berati orang yang menonjol karena 

keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran, seorang pejuang yang 

gagah berani membela kelompok atau bangsa-negaranya. Untuk itu, seorang 

pahlawan berhak mendapat kehormatan dengan menyandang gelar dari negara. 

Dalam hal ini, Kementerian  Sosial Republik Indonesia memberi batasan yang 

jelas bahwa gelar merupakan penghargaan Negara yang diberikan pemimpin 

negara (presiden) kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas 

perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa 

dan Negara. Sehingga gelar pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan 

kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan 

penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kesatuan Negara Republik 

Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara 

Republik Indonesia. Jadi seorang pahlawan mempunyai dua unsur penting. 

Pertama, tindak kepahlawanan yang berarti melakukan perbuatan nyata yang 

dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. 

Kedua, nilai kepahlawanan yang bermakna memiliki sikap dan perilaku 

perjuangan dan mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap 

bangsa dan negara. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, maka 

permasalahan dari Tugas Akhir ini yaitu: bagaimana merancang buku ilustrasi 

dengan teknik aquarelle sebagai upaya mengenalkan tokoh pahlawan 10 

November kepada siswa SMP di Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi oleh tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 10 

November di Surabaya sejumlah 18 tokoh. 

2. Penelitian ini dibuat dalam bentuk buku ilustrasi dengan teknik aquarel. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang dicapai, yaitu : 

1. Merancang buku ilustrasi Pahlawan 10 November sebagai upaya mengenalkan 

tokoh pahlawan 10 November kepada siswa SMP di Surabaya. 

2. Menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan kepada siswa SMP di Surabaya 

melalui media buku ilustrasi. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya 

kalangan akademis, tentang perancangan buku ilustrasi tokoh sejarah. 

2. Manfaat dalam bidang keilmuan khususnya Desain Komunikasi Visual adalah 

sebagai referensi visual dalam perancangan buku ilustrasi sejarah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penggiat 

buku, penulis, dan atau penerbit, untuk diimplementasikan dalam perancangan 

buku tentang sejarah sebagai upaya mengenalkan tokoh pahlawan 10 November 

pada siswa SMP. 

 

 

 


