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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Keberhasilan Sekutu memutus jalur suplai dari udara maupun laut 

mengakibatkan pertahanan Jerman-Italia dapat dikalahkan di Afrika Utara. Sehingga 

kemenangan ini membawa keuntungan besar kepada pihak Sekutu karena mereka 

dapat bergerak bebas di Laut Mediterania (Laut Tengah). Mereka dapat bergerak dan 

mendarat kapan dan dimanapun dibeberapa wilayah pihak Axis seperti Italia, Yunani, 

maupun Perancis. Meskipun demikian wilayah yang diduduki pihak Axis (Jerman- 

Italia) masih terhampar luas, karena tentara Jerman masih menyebar di Uni Soviet 

dan wilayah Eropa Selatan bahkan seluruh wilayah Eropa belum diduduki oleh  para 

pasukan Sekutu. Semangat kemenangan Sekutu di Afrika Utara masih bergejolak kini 

membuat perimbangan keadaan perang berubah, bukan lagi pihak Axis yang gencar 

melakukan penyerangan melainkan pihak Sekutulah yang akan melakukan strategi 

offensive baik di Uni Soviet, Eropa Barat dan Eropa Selatan.  

Keberhasilan Sekutu mendesak tentara Axis keluar dari Afrika membuat 

mereka mundur dan bertahan di wilayah Eropa Selatan di Italia. Sampai tiba saatnya 

bagi Sekutu untuk merencanakan penyerangan memukul kekuatan Axis terutama 

Italia. Sehingga diputuskan dalam konferensi  Casablanca di Maroko Afrika Utara 

terhadap wilayah penyerangan Sekutu berikutnya. Namun dalam konferensi tersebut 

terdapat pertentangan kepentingan strategi antara Amerika Serikat dengan Inggris 

dalam melakukan upaya mengalahkan pihak Axis. Pihak Amerika Serikat 

menginginkan setelah kemenangan di Afrika Utara Sekutu langsung menyerang 

Jerman tepat di ibukotanya di Berlin melalui Selat Kanal diantara Perancis dan 

Inggris. Sedangkan pihak Inggris menginginkan menyerang Axis dengan 

mengalahkan kekuatan Italia sehingga mampu menguasai Laut Tengah. Namun 

dalam konferensi tersebut banyak yang memberi dukungan kepada pihak Inggris 
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terhadap pemilihan Italia sebagai sasaran penyerangan Sekutu berikutnya. Dukungan 

tersebut juga datang dari pihak militer pihak Amerika Serikat yang percaya terhadap 

alasan pihak Inggris yang melihat bahwa kekuatan Sekutu belum cukup kuat untuk 

menyerang Jerman di wilayah Normandia. Sehingga Sekutu melakukankan strategi 

pengalihan terhadap tujuan utama yaitu Jerman (Hitler). Namun dalam hal ini yang 

menimbulkan pertanyaan adalah mengapa Sekutu memilih Italia sebagai sasaran 

penyerangan?, mengapa tidak memutar melalui Perancis dan langsung mengarah ke 

Jerman?, dan mengapa Sekutu tidak membantu Uni Soviet mengusir tentara Jerman, 

dan mengapa harus ke Italia terlebih dahulu?.  Hal ini yang membuat penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai suatu peristiwa di Italia, yang akan 

difokuskan pada suatu pertempuran di Pulau Sisilia.  

Penulisan penelitian ini akan difokuskan pada suatu peristiwa pertempuran 

dalam operasi militer, yaitu Operasi Husky yang merupakan operasi pendaratan invasi 

militer Sekutu dalam perebutan Pulau Sisilia. Sisilia merupakan sebuah pulau yang 

termasuk ke dalam bagian dari negara Italia yang berada di Laut Tengah dan pulau ini 

menjadi tempat pertempuran sekaligus tempat yang diperebutkan oleh Sekutu dan 

Pihak Axis. Operasi militer yang dilakukan Sekutu merupakan gabungan tentara yang 

belum berpengalaman dalam pendaratan pasukan amfibi, dan merupakan pengalaman 

pertama Sekutu dalam penggunaan pasukan penerjun payung (paratroops) yang baru 

dibentuk sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan. Namun demikian 

kedatangan pasukan Sekutu ke Pulau Sisilia disambut baik oleh rakyat Italia yang 

menghendaki kedatangan mereka untuk mengusir tentara Jerman.  

Tindakan rakyat Italia ini merupakan pukulan bagi pemerintah Italia 

khususnya bagi Perdana Menteri Benito Mussolini yang harus melepaskan jabatannya 

setelah Sisilia dikuasai oleh Sekutu. Keinginan untuk merebut dan mempertahankan 

Pulau Sisilia oleh kedua pihak yang sedang berperang, menimbulkan pertanyaan bagi 

penulis. Faktor apakah yang menjadi arti penting Pulau Sisilia bagi Sekutu maupun 

pihak Poros?. Melihat kesenjangan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 
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dalam mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi 

yang berjudul “Invasi Sekutu Dalam Operasi Militer Di Pulau Sisilia Tahun 1943”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Sekutu dalam 

memenangkan pertempuran di Pulau Sisilia tahun 1943?”. Fokus permasalahan yang 

ingin peneliti angkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya penyerangan Sekutu di Pulau Sisilia 

tahun 1943? 

2. Bagaimana strategi Sekutu dalam melakukan penyerangan terhadap Pulau 

Sisilia? 

3. Apa yang menyebabkan pasukan Axis (Italia) kalah dalam pertempuran di 

Pulau Sisilia? 

4. Bagaimana dampak dilaksanakannya operasi militer Sekutu di Pulau 

Sisilia terhadap perluasan ekspansi pihak Axis? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan.  

Adapun penelitian ini bertujuan : 

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya penyerangan dan pertempuran 

antara Sekutu dengan pihak Poros di Pulau Sisilia tahun 1943. 

2. Menjelaskan strategi Sekutu dalam melakukan penyerangan terhadap 

Pulau Sisilia. 

3. Menguraikan penyebab kekalahan Italia dalam pertempuran di Pulau 

Sisilia. 
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4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pertempuran di Pulau Sisilia 

tahun 1943 terhadap perluasan ekspansi pihak Poros. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperkaya penulisan sejarah, terutama sejarah Perang di Eropa. 

2. Untuk menambah pengetahuan peneliti dan juga para pembaca mengenai alur 

panjang sebuah peristiwa perang. 

3. Dapat diambil sebuah makna bahwa perang itu selalu menimbulkan kerugian, 

dari jatuhnya korban jiwa sampai kerugian materi. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar dalam materi pelajaran 

sejarah di sekolah menengah atas mengenai perang dunia II. 

Adapun rekomendasi materi pelajaran sejarah di sekolah menengah atas kelas 

XII, mengenai peristiwa Perang Dunia II tercantum dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar ialah sebagai berikut: 

Standar Kompetensi: 3. Mengalanisis perkembangan sejarah Dunia sejak Perang 

Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir. 

Kompetensi Dasar: 3.1. Menganalisis perkembangan sejarah Dunia dan posisi 

Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang 

Dunia II sampai dengan berakhirnya Perang Dingin. 

 

1.5 Penjelasan Judul 

Penelitian yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini mengambil judul 

invasi Sekutu dalam operasi militer di Pulau Sisilia tahun 1943. Adapun penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat di dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:  
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1.5.1 Invasi 

Kata invasi dalam bahasa Indonesia dijelaskan bahwa invasi merupakan 

perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan 

bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. 

 

1.5.2 Sekutu 

Merupakan rekanan atau negara-negara (tentara-tentara) yang berkawan 

dalam peperangan. Sekutu yang dimaksud disini ialah Sekutu Barat dalam 

Perang Dunia II di antaranya (Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat dan 

negara lainnya). 

 

1.5.3 Dalam Operasi Militer 

Suatu pengaturan atau perencanaan untuk suatu angkatan militer. Operasi 

militer sering melibatkan gabungan dari berbagai angkatan perang seperti 

Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara. Dalam penelitian ini 

suatu operasi militer diartikan ke dalam suatu tingkat operasional perang, 

fokus strategi dan taktik dari sebuah pertempuran. 

 

1.5.4 Di Pulau Sisilia 

Pulau Sisilia merupakan pulau yang dijadikan tempat pendaratan sekaligus 

pertepuran Sekutu dalam operasi militer. Pulau Sisilia merupakan bagian dari 

negara Italia yang berada di Laut Tengah. 

 

1.5.5 Tahun 1943 

Tahun 1943 adalah tahun yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Karena 

pada Juli tahun 1943, Sekutu melakukan pendudukan di Pulau Sisilia Italia. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode 

historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta 

menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Penelitian ini dituntut 

menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara 

sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu metode historis  

juga mengandung pengertian sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32). 

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Sjamsuddin (2007: 85-239) antara 

lain sebagai berikut :  

1. Heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dalam tahap ini, penulis 

melakukan pencarian sumber-sumber sejarah baik yang berupa, buku, 

dokumen, maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji. Sumber penelitian sejarah terbagi menjadi tiga yaitu sumber benda, 

sumber tertulis dan sumber lisan. Topik yang penulis pilih berbentuk studi 

literatur sehingga sumber yang diambil merupakan sumber tertulis. 

2. Kritik Sumber, merupakan langkah selanjutnya dari metode ilmiah sejarah 

yang dilakukan ketika sumber-sumber sejarah telah ditemukan. Kritik 

sumber terbagi ke dalam dua, yaitu Kritik Eksternal dan Kritik Internal. 

Kritik Eksternal ditujukan untuk menilai otentisitas sumber sejarah. 

Dalam kritik ekstern dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur, dan 

asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas 

nama siapa. Dalam tahapan ini, penulis mencoba menilai sumber-sumber 

sejarah tersebut berdasarkan ketentuan dari kritik eksternal. Kritik Internal 

lebih ditujukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan 

isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada 

tahap ini, penulis membandingkan isi dari sumber-sumber sejarah dari 
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satu penulis buku dengan penulis buku lainnya dengan maksud agar fakta-

fakta sejarah yang diperoleh lebih valid untuk mendukung pembahasan 

yang akan dikaji. 

3. Interpretasi adalah proses pemberian penafsiran atas fakta-fakta sejarah 

yang telah dikritisi melalui kritik sumber. Proses ini dilakukan untuk 

memberikan makna pada fakta-fakta sejarah agar dapat mendukung 

peristiwa yang dikaji. Dalam tahap ini, penulis memberikan penafsiran 

pada fakta-fakta sejarah yang diperoleh selama penelitian dengan 

menghubungkan beberapa fakta menjadi suatu kesatuan makna yang 

sejalan dengan peristiwa tersebut. 

4. Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode ilmiah sejarah 

dalam penulisan skripsi ini. Dalam historiografi ini, fakta-fakta yang telah 

melalui berbagai macam proses tahapan kemudian disusun menjadi satu 

kesatuan sejarah yang utuh sehingga terbentuklah suatu skripsi.  

 

Dalam mengumpulkan bahan untuk penyusunan skripsi, penulis melakukan 

teknik penelitian dengan menggunakan studi literatur atau kajian kepustakaan, teknik 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian. Untuk 

teknik penulisan, penulis menggunakan buku panduan penulisan karya ilmiah UPI 

terbaru dan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), kemudian pendekatan yang peneliti 

lakukan menggunakan pendekatan Interdisipliner yang merupakan suatu pendekatan 

dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai ilmu 

yang serumpun relevan dan terpadu yang terdiri dari pendekatan Ilmu Sosial maupun 

Ilmu Politik. 

 

1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian 

yang menjadi dasar peneliti sehingga tertarik untuk melakuakan penelitian yang 
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ditunjukan sebagai bahan penelitian. Rumusan masalah yang diuraikan dalam 

beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,metode penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

Bab II Tinjauan Kepustakaan, bab ini peneliti menguraikan secara 

terperinci mengenai teori, pendapat pakar atau sejarawan yang berubungan dengan 

fokus penelitian ini. Uraian materi-materi tersebut adalah informasi-informasi yang 

diperoleh dari hasil kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka ini juga dipaparkan 

beberapa konsep yang dikembangkan dalam bab ini, adalah konsep-konsep yang 

relevan dengan bahan penelitian yang dilakukan. Selain itu, dikemukakan mengenai 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan langkah-langkah, 

metode dan teknik penelitian serta pendekatan ilmu bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam melaksakanan penelitian. Adapun tahapan-tahapannya dimulai dari 

Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. 

Bab IV Pembahasan, bab ini merupakan pembahasan dari penelitian sebagai 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan dan pembatasan 

masalah. Akan dijelaskan pada bab ini mengapa Sekutu melakukan operasi militer di 

Pulau Sisilia. Kemudian pembahasan dimulai dari bagaimana latar belakang 

penyerangan Sekutu di Pulau Sisilia, bagaimana strategi Sekutu dalam melakukan 

penyerangan terhadap Pulau Sisilia, apa yang menyebabkan pasukan Italia kalah 

dalam pertempuran di Pulau Sisilia, bagaimana dampak dilaksanakanya operasi 

militer Sekutu di Pulau Sisilia terhadap perluasan ekspansi pihak Poros. 

Bab V Kesimpulan, bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai hasil dari 

pembahasan atas pertanyaan penelitian, berisi mengenai interprestasi peneliti 

terhadap kajian yang menjadi bahan penelitiannya disertai pula dengan analisis 

peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

 

 


