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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Dalam jalannya peperangan berhasil atau tidaknya pihak yang terlibat 

dalam peperangan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya pada 

penggunaan taktik perang, taktik perang yaitu penggunaan daya bersenjata untuk 

menjalankan pertempuran, taktik perang sebagai ilmu dan seni tentang pelaksanaan 

manuver pasukan dan penggunaan alat senjata untuk memenangkan pertempuran. 

Penggunaan taktik dan strategi yang tepat bisa mengubah jalannya pertempuran 

bahkan memenangkan peperangan. Perbedaan dari taktik dan strategi menurut 

Clausewitz (1918, hlm 78) yakni ”According to our classification, therefore, tactics 

is the theory of the use of military forces in combat. Strategy is the theory of the use 

of combats for the object of the War”. Maka dapat diartikan bahwa taktik sendiri 

adalah bagaimana menggunakan pasukan didalam sebuah pertempuran dalam 

keterikatan, taktik sendiri merupakan bentuk implementasi dari strategi perang 

sebuah negara dalam skala pendek saat peperangan. 

 Berbicara mengenai taktik perang terutama saat Perang Dunia II 

meninggalkan taktik taktik perang hebat selama perang berlangsung baik dari pihak 

Sekutu maupun Poros memperlihatkan pengunaan taktik taktik perangnya untuk 

memenangkan peperangan, salah satu negara yang memiliki taktik hebat yakni 

Jerman. Berbicara dan mengulas mengenai negara Jerman tetap menjadi hal yang 

menarik utamanya karena Jerman memiliki kekuatan militer dan teknologi militer 

yang hebat dan hal tersebut terbukti saat dua perang besar di masa lalu yakni Perang 

Dunia I dan Perang Dunia II yang mana meskipun memberikan kekalahan bagi 

Jerman tapi Jerman mampu menunjukan kekuatan militernya. Kekuatan dan 

teknologi militer yang ada tetap tidak akan berjalan tanpa adanya Taktik untuk 

menggerakannya di dalam pertempuran pertempuran dan hal tersebut menjadi salah 

satu ketertarikan untuk mengulas dan mendalami mengenai taktik taktik yang 

digunakan Jerman selama perang, selain itu keahlian Jerman dalam 

menggabungkan aspek aspek dalam angkatan bersenjatanya membuat Jerman 
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mampu menjadi kekuatan besar menjelang terjadinya Perang Dunia II, Creveld 

mengatakan (dalam Gugustumo.TT). ”Ia memberi contoh antara angkatan infantri, 

artileri, dan tank. Infantri dalam operasionalnya memang kalah kuat dibandingkan 

dengan artileri, namun artileri lemah terhadap kekuatan tank. Sedangkan tank 

sendiri akan takluk dengan serangan infantri.”(hlm 7). Jerman dalam operasi 

militernya berhasil menggunakan dan memanfaatkan dengan baik aspek-aspek 

kekuatan militernya sehingga dalam beberapa kampanye Jerman meraih 

kemenangan dengan cepat, dan hal ini menjadi ketertarikan tersendiri guna dikaji. 

 Jerman saat Perang Dunia I dikenal dengan Taktik Schlieffen Plan dan 

saat Perang Dunia II Jerman menciptakan kembali sebuah taktik yang disebut 

Blitzkrieg, taktik itulah yang menciptakan ketertarikan untuk didalami lebih lanjut 

karena lewat penggunaan taktik itu Jerman mampu menguasai jalannya peperangan 

dan memenangkan pertempuran pertempuran yang ada hingga 1942. Jerman 

menunjukkan kehebatannya di awal fase Perang Dunia II dari tahun 1939-1942 

dimana dengan penggunaan taktik perang kilatnya hampir berhasil menguasai eropa 

padahal sebelumnya Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia I 

dilemahkan oleh Sekutu akibat dari perjanjian Versailles pada tanggal 28 juni 1919 

dimana garis besar dari perjanjian tersebut membuat Jerman secara militer 

dimatikan dengan tidak boleh memiliki tank dan jumlah tentara yang dibatasi hal 

tersebut dipaparkan oleh Irving (2002, hlm 51)  

His main thesis had always been that in foreign affairs the weight of arms 

speaks louder than moral rectitude. But Germany was permitted only a 

100.000 man army smaller than most comparable countries’ fire brigades. 

Italy by comparison had 600.000 soldiers; and France’s army was the most 

powerful on earth. To match Poland alone would probably take Germany 

five years. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan bagaimana kondisi militer Jerman 

Pasca kekalahannya di Perang Dunia I namun meskipun sudah terlihat dilemahkan 

sedemikian rupa Jerman tetaplah Jerman yang masih memiliki kekuatan untuk 

kemudian membalas dendam pada negara negara Sekutu dan memulai perang 

kembali di dataran Eropa. 

 Kekuatan yang masih ada tersebut digunakan Hitler ketika sudah 

memegang kendali Jerman sebagai Third Reich adalah untuk melancarkan serangan 



3 
 

Alfirdaus, 2021 
TAKTIK BLITZKRIEG JERMAN DALAM PERTEMPURAN NORWEGIA 9 APRIL-10 JUNI 1940 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

serangan ke negara negara di Eropa, Maka ketika pada 1935 Hitler membatalkan 

perjanjian Versailles segera dibentuklah beberapa divisi panzer (divisi lapis baja), 

tentara diperbanyak, Luftwaffe, angkatan udara juga dibentuk (Ojong, 2019. hlm 3). 

Kekuatan Jerman dalam menduduki negara negara di Eropa belum menemukan 

Penghalang hal tersebut dipengaruhi oleh munculnya sebuah taktik bernama 

Blitzkrieg oleh salah satu perwira Jerman yakni Heinz Guderian yang mana 

sebenarnya sebelum dipraktekan oleh Jerman dan disempurnakan Guderian, teori 

awal mengenai taktik ini sudah lebih dahulu dibahas oleh penulis-penulis militer 

dari Inggris yaitu Fuller dan Liddel Hart namun tidak memperoleh kesempatan dan 

dukungan untuk membuktikan teori militer tersebut. Berkat penggunaan taktik dari 

Guderian tersebut, serangan-serangan yang dilakukan oleh Jerman mampu 

membuat negara-negara di sekitarnya kalah dalam kurun waktu singkat dan dalam 

kerugian yang tergolong minim bagi Jerman. Taktik yang diterapkan oleh Jerman 

adalah sebuah modifikasi taktik combined arms yang memang sudah ada namun, 

berbagai perubahan yang disesuaikan oleh opsir Jerman menjadikan taktik tersebut 

seperti taktik baru. Inggris merupakan pencipta teknologi Tank, namun tidak 

digunakan secara maksimal dan hanya dalam jumlah kecil Ketika akhir Perang 

Dunia I, namun Guderian melihat kondisi di akhir Perang Dunia I akan ditentukan 

bagiaman Tank tersebut digunakan. Guderian memiliki pemikiran dalam 

penggunaan tank dan kekuatan pesawat dalam jalannya pertempuran dimana 

menurutnya pesawat lah yang akan dijadikan sebagai kekuatan yang membuka 

ruang, ”Guderian stated that aircraft would be used like artillery to create breaches 

in lines and fortifications for his Panzers to penetrate. Guderian’s warfare model 

called for a massive attack by artillery and aircraft to create a breach in enemy 

lines” (O’Reilly. 2010, hlm 4). Keadaan yang berbeda dengan Guderian yang 

memberikan taktiknya tersebut kepada Hitler dan disetujui oleh Hitler maka medan 

pertempuran Polandia menjadi ajang pembuktian dari teori militer tersebut dan 

terbukti sukses besar. Guderian pun yakin, tank dan kendaraan lapis baja lainnya 

yang dapat bergerak cepat akan menentukan jalannya perang dikemudian hari 

(Ojong. 2019, hlm  2).  

 Puncak persiapan penyerangan tersebut adalah saat Polandia pada tanggal 

1 september 1939 menjadi korban dan menjadi uji coba pertama dari penggunaan 
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taktik terbaru Jerman yakni Blitzkrieg dimana tumpuan dasar dari taktik ini adalah 

penggunaan Tank untuk menginvasi wilayah barat Polandia yang sukses besar 

berhasil diduduki oleh Jerman selain menjadikan Tank sebagai tumpuan utama juga 

dibutuhkan dukungan dari Angkatan Udara beserta pesawat pesawatnya untuk 

menyokong gerak cepat tank di darat, hal yang belum pernah dilihat oleh Sekutu 

dalam perang-perang yang sudah terjadi sebelumnya. Setelah menduduki Polandia, 

Jerman mengubah targetnya menuju utara 9 April 1940 dengan menjadikan 

Denmark dan Norwegia menjadi sasaran selanjutnya dari Jerman dengan 

menggunakan taktik yang serupa namun tidak sama yang berarti terdapat berbagai 

perubahan, penyesuaian baru terhadap taktik Blitzkrieg yang akan dilakukan oleh 

Jerman namun dengan inti tujuan yang sama yakni secepat mungkin melakukan 

serangan dan meenguasai daerah yang dijadikan target operasi. Pemilihan 

Norwegia sebagai target penyerangan oleh Jerman sebenarnya disebabkan oleh 

beberapa faktor pertimbangan bagi Hitler untuk kemudian menetapkan bahwa 

Norwegia harus dikuasai oleh Jerman padahal sebagaimana diketahui Norwegia 

memilih menjadi pihak netral di dalam Perang Dunia II 

 Berdasarkan uraian dan keresahan peneliti diatas memunculkan sebuah 

hal yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai mengapa Norwegia 

diserang oleh Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg adapun beberapa hal yang 

menjadi ketertarikan untuk diteliti tersebut yakni alasan dari pemilihan Norwegia 

menjadi target serangan oleh Jerman setelah Polandia dikalahkan yang mana secara 

posisi terletak di utara Eropa dan Norwegia pun sudah mendeklarasikan sebagai 

negara netral ditengah konflik di Eropa, yang mana peneliti pun menemukan hal 

menarik dalam tulisan Baxley dimana dipaparkan mengenai ”The fall of Norway to 

the British would mean the loss of vital iron oresupplies from Sweden shipped 

through Norway, and the intensifying of the British air campaign on Germany’s 

northern front” (1997, hlm 2). Dari hal tersebut peneliti semakin tertarik seberapa 

pentingnya sumber daya yang ada hingga Jerman merasa takut Inggris akan 

menguasai Norwegia terlebih dahulu sehingga memicu terjadinya invasi.  

 Pada pelaksanaan taktik Blitzkrieg tersebut apakah ada perubahan terkait 

penyesuaian dengan medan pertempuran di daerah Norwegia dengan pertempuran 

sebelumnya dimana seperti diketahui Norwegia sendiri berbeda dengan wilayah 
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negara lain yang sebelumnya sudah pernah diserang oleh Jerman sebut saja 

Polandia, seperti yang dijelaskan Lunde (2010, hlm 20) “Norway is slightly larger 

in area than Great Britain but over 95 percent of the country consists of mountains, 

deep valleys, extensive forests, and thousands of islands along the coast. These 

features resulted in enormous internal communications problems”. Pemaparan tadi 

memberikan informasi bahwa bentang alam di Norwegia tidak cocok dengan 

penggunaan tank ataupun kendaraan tempur di darat tidak seperti di polandia yang 

menitikberatkan pada kendaraan tempur di darat maka Jerman perlu penyesuaian 

taktik dengan kondisi alam di Norwegia sehingga mengenai penyesuaian taktik 

Jerman tersebut membuat ketertarikan peneliti untuk mengkaji hal tersebut 

 Mengenai ditemukan atau tidaknya permasalahan pada pelaksanaan taktik 

dari Jerman dalam pertempuran di Norwegia dari hal itu memunculkan ketertarikan 

lain untuk mengkaji apakah operasi militer di Norwegia ini memberikan 

permasalahan besar ataupun kecil kepada Militer Jerman, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Diesen (dalam Lunde. 2010, hlm 16) “A power that wants to land in 

Norway, whether in the south or in other places, must rule the sea, and the power 

that rules the sea has no need to land in Norway” dimana dalam hal ini  angkatan 

laut diikutsertakan dalam Blitzkrieg dan dalam pertempuran. Hal lain yang menurut 

peneliti menjadi ketertarikan lainnya adalah dampak dari dimenangkannya 

pertempuran ini bagi Jerman di dalam jalannya Perang Dunia II, sebesar apakah 

efeknya bagi kemajuan militer Jerman di dalam perang berdampak besar ataukah 

kecil. 

 Atas dasar itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

jauh dan menulis mengenai pertempuran antara Jerman dan Norwegia berangkat 

dari alasan tersebut, maka berdasar pada permasalahan permasalahan yang ada 

diyakini penting untuk dijadikan penelitian skripsi yang berjudul “Taktik Blitzkrieg 

Jerman dalam Pertempuran Norwegia 9 April-10 Juni 1940” 

 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah “Mengapa 

Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg dalam Pertempuran Norwegia?”. Untuk 
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membatasi dalam penelitian ini maka dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut 

1. Bagaimana kondisi Norwegia sebelum terjadinya invasi oleh Jerman? 

2. Mengapa Jerman melakukan invasi ke negara Norwegia pada Perang 

 Dunia II? 

3. Bagaimana taktik Blitzkrieg dijalankan pasukan Jerman dalam 

 pertempuran di Norwegia? 

4. Bagaimana dampak dari Pertempuran Norwegia terhadap kondisi Jerman 

 dan Inggris dalam kelanjutan Perang Dunia II?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitan adalah 

 sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan kondisi dari Norwegia sebelum terjadinya invasi 

2. Mendeskripsikan penyebab invasi Jerman ke daerah Norwegia dalam 

 Perang Dunia II 

3. Menjelaskan diterapkannya taktik Blitzkrieg Jerman dalam pertempuran 

 di Norwegia 

4. Menjelaskan dampak dari pertempuran Norwegia bagi kondisi Jerman 

 dan Inggris dalam kelanjutan Perang Dunia II 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat akademis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang 

 taktik Blitzkrieg dijalankan pasukan Jerman saat pertempuran Norwegia. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau acuan bagi 

 penulisan karya tulis sejarah selanjutnya.  

3. Menambah pengetahuan mengenai penggunaan taktik Blitzkrieg dalam 

 Perang Dunia II 

4. Menambah bahan bacaan terkait Perang Dunia II 

5. Menjadi Sebuah Kajian Baru dalam lingkungan akademik Departemen 

 Pendidikan Sejarah 



7 
 

Alfirdaus, 2021 
TAKTIK BLITZKRIEG JERMAN DALAM PERTEMPURAN NORWEGIA 9 APRIL-10 JUNI 1940 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

6. Menjadi penambah materi untuk pembelajaran sejarah khususnya 

 mengenai  materi sejarah Eropa saat Perang Dunia II sesuai dengan 

 yang ada Kompetensi Dasar kurikulum 2013  

 

1.4.2. Manfaat praktis  

1. Memberikan uraian mengenai penggunaan taktik Blitzkrieg dalam 

 pertempuran Norwegia 

2. Memberikan penjelasan bagaimana pertempuran di Norwegia berjalan 

3. Memberkan uraian bagaimana Pertempuran Norwegia memberikan 

 pengaruh kepada jalannya Perang Dunia II 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi  

 Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah penelitian, juga 

memuat mengenai sumber ketertarikan dari peneliti mengenai permasalahan yang 

dipilih mengenai Taktik Blitzkrieg Jerman dalam Pertempuran Norwegia 9 April-

10 Juni 1940. Agar masalah tidak terlalu melebar dan tetap rinci maka dibuat 

rumusan dan batasan masalah dan di akhir bab dimuat tentang struktur organisasi 

skripsi sebagai pedoman juga sebagai kerangka penyusunan skripsi.  

 Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat penggunaan konsep serta 

teori pendukung dalam kajian skripsi peneliti yang disesuaikan dengan topik yang 

dikerjakan yakni mengenai Taktik Blitzkrieg Jerman dalam Pertempuran Norwegia 

9 April-10 Juni 1940. Beberapa konsep serta teori yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini antara lain konsep strategi perang, konsep Blitzkrieg serta 

konsep pertempuran sedangkan untuk teori yakni teori perang, teori konflik, teori 

geopolitik dan teori kedaulatan negara.  

 Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat mengenai cara serta kegiatan 

peneliti dalam proses penyusunan skripsi. Metode penelitian sejarah serta Teknik 

studi litelatur yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini Adapun dalam 

penelitiannya meliputi proses heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber 

kemudian historiografi.  

 Bab IV Hasil Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas 

mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
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rumusan dan pembatasan masalah. Akan dijelaskan pada bab ini mengenai 

bagaimana kondisi Norwegia sebelum invasi Jerman terjadi, mengapa Jerman 

melakukan invasi ke negara Norwegia pada Perang Dunia II, bagaimana taktik 

Blitzkrieg dijalankan pasukan Jerman saat pertempuran Norwegia dan bagaimana 

dampak dari pertempuran Norwegia bagi Jerman dan Inggris dalam kelanjutan 

Perang Dunia II.  

 Bab V Simpulan dan Saran, Bab terakhir dari skripsi ini memuat mengenai 

hasil dari pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelumnya yang 

mana hal tersebut setelah peneliti berhasil menemukan fakta fakta dengan bantuan 

dari sumber litelatur yang ada. Pada bab ini terdapat penafsiran peneliti dari hasil 

analisis dan temuan yang didapatkan adapun di dalam saran dan rekomendasi agar 

hasil penelitian dapat berhubungan dan memperkaya materi pembelajaran sejarah 

di sekolah dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 


