
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1     Latar Belakang Masalah 

     Bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan selama 72 Tahun, 

kemerdekaan atas diri sendiri, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul 

dan berserikat, dan yang lainnya dapat kita rasakan pada saat ini. Hal ini tidak 

terlepas dari jasa para pahlawan di Indonesia yang tanpa pamrih memperjuangkan 

kemerdekaan bangsa kita. Pahlawan sendiri merupakan gelar yang tinggi dan 

mulia yang diberikan kepada seseorang yang secara ikhlas memberikan jasanya 

bagi bangsa. Dalam buku Kumpulan Sejarah Lengkap Pahlawan Indonesia 

menjelaskan bahwa menurut UU No 20 Tahun 2009 Pahlawan Nasional adalah: 

gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang 

berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela 

bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan 

atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan 

kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.  

     Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 

populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016 memiliki potensi yang besar 

melahirkan sosok-sosok yang dapat disebut sebagai pahlawan nasional. Misalnya 

Roehana Koeddoes yang merupakan wartawati pertama dalam sejarah pers 

nasional, beliau menghabiskan waktu sepanjang hidupnya dengan belajar dan 

mengajar. Mengubah pandangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban untuk 

kaum perempuan yang harus sejajar dengan kaum laki-laki. Menurut beliau untuk 

menjadi perempuan sejati sebagaimana mestinya, dibutuhkan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan untuk itulah diperlukannya pendidikan untuk perempuan. 

Roehana pernah mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak di 

Kota Medan. Kemudian beliau juga pernah menjadi redaktur surat kabar Radio 

yang diterbitkan Tionghoa-Melayu di Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. 

Beliau yang wafat pada 17 Agustus 1972 itu mengabdikan dirinya kepada bangsa 

dan negara, serta menjadi kebanggaan bagi kaum hawa yang diperjuangkannya. 
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    Kemudian Dr. Koesoemah Atmadja, yang merupakan Pahlawan Nasional di 

bidang keilmuan. Beliau merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

yang pertama. Beliau juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada dan Guru Besar Sekolah Tinggi Kepolisian. Koesoemah Atmaja 

pernah diminta oleh Belanda untuk memimpin Negara boneka bentukan Belanda 

Negara Pasundan pada tahun 1947. Tapi ditolak oleh beliau, karena lebih memilih 

mengabdi untuk Indonesia.  

     Pahlawan-pahlawan tersebut berkiprah di bidang yang sesuai dengan 

kemampuannya sehingga memiliki julukan masing-masing, misalnya pahlawan di 

bidang pendidikan , pahlawan di bidang sosial, dan yang lainnya. Dengan 

mengenal sosok atau tokoh yang disebut pahlawan nasional beserta jasanya, dapat 

melahirkan generasi muda yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan yang dapat 

memberikan suatu hal yang besar bagi bangsa dan negara di kemudian hari. 

     Menurut Yongki Tio, seorang sejarawan asal Kota Semarang, Pahlawan 

Nasional merupakan seseorang yang tanpa pamrih memerjuangkan kemerdekaan 

sekalipun dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Namun pahlawan juga 

merupakan seseorang yang tanpa pamrih mengorbankan seluruh daya pikir dan 

jiwa raga mereka untuk suatu tujuan yang sangat besar dan mulia. Pahlawan juga 

merupakan kekayaan budaya bangsa kita, sehingga gelar pahlawan tidak dapat 

dengan mudah diberikan kepada sembarang orang karena hanya orang yang 

mampu mengorbankan jiwa raga serta daya pikirnya untuk membangun bangsa 

tanah air kita. Jadi menurut beliau para pahlawan nasional yang telah gugur 

memang sangat memiliki jasa yang berdampak besar bagi kemerdekaan Bangsa 

Indonesia, sehingga patut untuk kita kenang dan di teladani, karena hal itu 

merupakan salah satu wujud dari penghormatan kita terhadap para pahlawan 

nasional, namun bukan berarti kita harus berperang menggunakan senapan 

melawan penjajah dan harus gugur di medan perang lebih dulu agar bisa disebut 

pahlawan, namun bisa dengan menyumbangkan seluruh daya pikir dan 

kemampuan untuk satu tujuan yang lebih baik bagi pembangunan dan kemajuan 

Bangsa Indonesia. 
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     Salah satu komunitas peduli sejarah dan lingkungan yang ada di Semarang 

yaitu Lopen menuturkan bahwa pahlawan merupakan seseorang yang tanpa 

pamrih berani melawan atau keluar dari zona nyaman untuk berbuat sesuatu hal 

yang berguna bagi orang lain. Menurut Yogi, salah satu pendiri komunitas Lopen 

jasa para pahlawan meberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan Bangsa 

Indonesia, sehingga kita sebagai penerus bangsa perlu menghormati jasa-jasa 

mereka, hal ini dapat dilakukan dengan mengenalkan tokoh pahlawan nasional 

dan mengajarkan kepada generasi muda mengenai nilai kepahlawanan yang 

dimiliki oleh tokoh-tokoh Pahlawan di Indonesia kepada penerus bangsa sedini 

mungkin.  

     Namun, kurangnya pemahaman dan pengenalan terhadap para pahlawan 

merupakan salah satu permasalahan saat ini, hal ini diperkuat oleh keterangan Ibu 

Mei, salah seorang pengamat perkembangan anak di Kota Semarang yang menilai 

bahwa anak-anak yang berada di sekolah dasar saat ini cenderung lebih suka 

mengadopsi budaya luar dibandingkan budaya bangsa sendiri dan memiliki 

dampak negatif salah satunya adalah membuat anak-anak lebih mengenal tokoh 

pahlawan dari luar negeri dibanding tokoh pahlawan dari Indonesia, padahal 

banyak tokoh pahlawan di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap 

bangsa Indonesia sehingga patut disebut pahlawan. Misalnya di Semarang, 

banyak tokoh-tokoh yang menerapkan nilai kepahlawanan dengan memberikan 

kontribusinya bagi kota Semarang tetapi tidak diketahui oleh masyarakat. 

     Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa cara yang dilakukan untuk 

memperkenalkan tokoh pahlawan nasional sebagai upaya menanamkan nilai 

kepahlawanan dalam pembentukan karakter generasi penerus sedini mungkin, 

salah satunya dengan memberikan mata pelajaran PKN dan IPS kepada anak-anak 

di sekolah dasar, namun menurut Ibu Mei pelajaran IPS sendiri dinilai 

membosankan bagi anak-anak sekolah dasar saat ini, buku sejarah yang hanya 

berisi tulisan menjadi salah satu penyebabnya. 

     Maka perlu adanya suatu pemelajaran yang lebih efektif untuk mengenalkan 

tokoh pahlawan nasional kepada anak-anak di sekolah dasar. Pemelajaran sendiri 

merupakan sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri untuk memahami suatu 
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permasalahan dan informasi baru yang ada di suatu lingkungan tertentu. Dalam 

hal ini pemelajaran pada siswa sekolah dasar akan menjadi lebih menyenangkan 

dan mudah diterima oleh siswa-siswinya jika melalui proses yang baik dan 

memiliki pendorong pemelajaran yang baik dan efektif. Menurut salah satu satu 

buku yang ada yaitu Panduan Manajemen Perilaku Siswa, contoh pendorong 

motivasi pemelajaran ialah bermain, bermain merupakan salah satu hal yang 

efektif dan spontan untuk pemelajaran. Bermain juga merupakan suatu hal yang 

dengan sukarela akan dilakukan oleh anak-anak, dengan bermain anak-anak dapat 

berinteraksi dengan sekitar, selain itu juga dapat belajar berpikir. Dengan bermain, 

dapat membantu anak-anak untuk memelajari peran-peran sosial yang ada di 

dalam masyarakat. Dari sinilah anak-anak akan memelajari standar moral atau 

contoh-contoh yang ada di kehidupan bermasyarakat. Di dalam kegiatan bermain, 

tentunya memerlukan sebuah sarana yang tepat agar informasi yang akan 

diberikan dapat diterima dengan baik, menurut Direktorat PADU, Depdiknas 

(2003) mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai  

edukatif (pendidikan) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. 

     Permainan edukatif dapat menjadi salah satu media pengantara menarik yang 

dapat digunakan untuk mendorong motivasi pemelajaran bagi anak sekolah dasar 

mengenai jasa para pahlawan nasional Indonesia secara menyenangkan sehingga 

setiap informasi di dalam permainan dapat tertanam dalam ingatan anak-anak.. 

     Di dalam perancangan permainan edukatif ini akan diberikan beberapa 

informasi dan pelajaran mengenai beberapa sosok yang dapat disebut sebagai 

tokoh pahlawan nasional yang telah menyumbangkan jasa-jasanya untuk 

Indonesia. Selain bertujuan untuk membantu generasi muda dalam mengenal 

sosok pahlawan dan menanamkan nilai kepahlawanan dalam pembentukan 

karakter generasi penerus bangsa, permainan edukatif ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kebersamaan karena anak-anak dapat bersosialisasi dengan sesama 

untuk belajar dan bermain melalui media ini. 
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I.2     Identifikasi Masalah 

     Dilatarbelakangi dari hal tersebut, masalah yang dapat di identifikasikan 

adalah : 

1. Kurangnya pemahaman dan pengenalan mengenai sosok Pahlawan 

Nasional kepada anak-anak. 

2. Cara penyampaian yang kurang menarik/kurang efektif dalam 

memberikan pengenalan dan pemahaman sosok Pahlawan Nasional. 

I.3     Pembatasan Masalah 

     Pembatasan masalah dalam perancangan ini adalah: 

1. Membahas mengenai Pahlawan Nasional di Indonesia 

2. Membahas mengenai adanya nilai kepahlawanan yang tertanam pada 

karakter masyarakat Indonesia 

I.4     Perumusan Masalah 

     Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, didapatkan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana cara untuk mengenalkan sosok Pahlawan Nasional serta memberikan 

pemahaman mengenai nilai kepahlawanan kepada anak-anak melalui desain 

komunikasi visual ? 

I.5     Tujuan Perancangan 

     Tujuan dari perancangan ini adalah memberikan pengetahuan berupa 

pengenalan mengenai beberapa pahlawan yang ada di Indonesia beserta jasanya 

untuk mendorong tumbuhnya nilai kepahlawanan dalam diri mereka melalui 

media yang menyenangkan sehingga dapat melahirkan generasi muda yang 

berkarakter dan dapat membanggakan bangsa dan negara. 

I.6     Manfaat Penelitian  

     Manfaat dari penelitian ini adalah agar anak-anak di Indonesia khususnya di 

Semarang dapat memiliki pemahaman yang tepat terhadap sosok Pahlawan 

Nasional, serta dapat mengenal beberapa sosok Pahlawan Nasional di Indonesia 
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supaya dapat menjadi contoh yang baik bagi pembentukan karakter generasi 

penerus bangsa. 

I.7     Metode Penelitian 

     Metode yang digunakan untuk mendukung perancangan ini adalah metode 

wawancara, angket/kuesioner, dan studi literatur. 

     I.7.1    Metode Wawancara : 

      Menurut Robert Kahn dan Channel, Wawancara adalah pola khusus 

dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan 

pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-

bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Metode ini 

dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang terkait seperti 

sejarawan untuk mengetahui definisi pahlawan secara luas, dinas sosial 

(Dayasos) untuk mengetahui kriteria pahlawan secara resmi serta yang 

menyangkut mengenai hal tersebut, dinas pendidikan (bidang Dikdasmen) 

untuk mengetahui hal-hal menyangkut pendidikian di tingkat sekolah 

dasar , serta ahli pendidikan untuk mengetahui cara belajar dan perilaku 

anak. 

     I.7.2     Metode angket/Kuesioner  

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006:151) “Angket 

adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi  

dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia 

ketahui”. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:199) “Angket atau 

kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab”. Kelebihan dari angket adalah dapat 

memperoleh informasi dengan cepat, serta menghemat waktu dan biaya. 

Metode ini ditujukan kepada anak-anak untuk mengetahui pandangan dan 

persepsi anak-anak mengenai pahlawan nasional. 
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     I.7.3     Studi Literatur 

      Menurut Burhan Bungin, metode literatur adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam perancangan ini untuk menelusuri data histories. 

Sedangkan menurut Sugiyono studi literatur merupakan catatan peristiwa lampau 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Metode ini dilakukan dengan mencari Informasi dari buku-buku atau dokumen 

yang berhubungan dengan perancangan ini. 

I.8     Sistematika Penulisan  

     Bab I Pendahuluan  

     Latar Belakang Masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

     Bab II Tinjauan Umum 

     Kerangka berpikir, landasan teori, kajian pustaka, studi komparasi. 

     Bab III Strategi Komunikasi  

     Analisis, sasaran khalayak, strategi komunikasi  

     Bab IV Strategi Kreatif 

     Konsep visual, konsep verbal, visualisasi desain 

     Bab V Kesimpulan dan saran 

     Berisi kesimpulan dari perancangan yang telah dilakukan dan saran bagi segala 

pihak. 

 

 

 

 


