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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam sejarah, aktor merupakan figur yang penting, baik sebagai individu, 

maupun sebagai partisipan dalam kelompok atau masyarakat. Secara kolektif, 

masyarakat tersebut penuh emosional, radikal, serta cenderung melakukan 

kekerasan ketika terjadi chaos. Hal itu akan lebih meledak saat terjadi krisis atau 

peristiwa yang provokatif. Di samping itu, penciptaan “kambing hitam” 

menambah ketegangan dalam masyarakat (Kartodirjo, 1993: 139-140). 

Adolf Hitler sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh besar pada Perang 

Dunia II, kiranya dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas. Dalam konsep 

psikologi sosial, Hitler berkedudukan sebagai seorang aktor dalam kelompok, baik 

aktor dalam kelompok masyarakat sipil, maupun dalam kelompok militer. Artinya 

Hitler pun menempati kedudukan keduanya, dalam pembahasan ini kedudukan 

Hitler dalam kelompok masyarakat, Partai Nazi, dan skuadron militer 

Schutzstaffel.  

Berbicara tentang Jerman pada masa Perang Dunia II tidak dapat terlepas 

dari sosok Adolf Hitler. Adolf Hitler melakukan hal-hal tertentu untuk menuju 

jalan kepemimpinan yang kuat dan totaliter dalam membangun apa yang 

disebutnya sebagai Drittes Reich. Salah satunya adalah nasionalisme ekstrem, 

yang diterapkannya mampu membuat angkatan perangnya menanamkan loyalitas 

yang kuat terhadap negara, bahkan terhadap Hitler. Dalam Il Principle 

Machiavelli (2008: 23-24) mengatakan,  

      “Apabila mereka memiliki nasionalisme dan bahasa yang sama, maka mereka 

lebih mudah dipertahankan, khususnya apabila mereka tidak terbiasa dengan 

ide akan kemerdekaan…”. 

 Hal itu pula yang mungkin menjadi salah satu latar belakang pemikiran 

Hitler dalam membentuk angkatan perangnya. Aspek yang diutamakan adalah ras 
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dan loyalitas, dalam hal ini adalah pemuda asli bangsa Arya, dengan harapan 

mereka mudah dipertahankan loyalitasnya, dan mudah diarahkan dalam sebuah 

konsensus berupa nasionalisme ekstrim (ultranasionalisme). 

Konsep negara rasialis Jerman yang merupakan gagasan Adolf Hitler juga 

merupakan hal yang menjadi sisi unik pada masa sekitar Perang Dunia II. Dalam 

konsep ini Hitler menekankan perihal kemurnian ras, pentingnya melahirkan 

hanya anak-anak yang sehat, dan haramnya mempunyai anak-anak yang cacat 

(Hitler, 2007b: 40). 

 Lebih lanjut Hitler berpendapat mengenai superioritas ras Arya adalah 

bahwa, 

      Jika peradaban tidak ingin punah, maka ras Arya harus dipertahankan dari 

kontaminasi oleh ras-ras yang lebih rendah. Semua upaya negara di bidang 

pendidikan dan pelatihan, haruslah ditujukan untuk menggodok kesadaran 

maupun perasaan ras menjadi naluri dan intelek, termasuk hati serta otak kaum 

muda harus dibentuk sedemikian... (Hitler, dalam Irwanto 2008: 51). 

Selain permasalahan ras, hubungan kedudukan aktor dalam kelompok 

tertentu dapat dikaitkan pula dengan unsur sosial dan pemerintahan seperti 

mentalitas kolektif, sistem patron klien, dan ideologi. Patron klien akan 

bergantung pada sistem nilai yang didasarkan pada penghormatan. Ideologi 

menurut Mannheim merupakan pandangan terhadap dunia dan kelompok sosial. 

Hal ini merupakan aspek yang lazim dimiliki oleh setiap patron. Sedangkan 

mentalitas kolektif menyebabkan penguatan terhadap penghormatan tersebut 

(Burke, 2003: 142). 

Kedudukan Adolf Hitler dalam kelompoknya baik kelompok masyarakat 

umum atau dalam kelompok partainya, menjadikannya sebagai sosok penting 

ketika pecah Perang Dunia II. Perang Dunia II, khususnya yang terjadi di Front 

Eropa (1939-1945) tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi sebelumnya. 

Periode pasca Perang Dunia I sampai menjelang pecahnya Perang Dunia II 

merupakan masa-masa kritis dan terjadi ketegangan antara negara satu dengan 
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lainnya di Eropa. Masa itu disebut pula dengan masa persiapan perang, terutama 

yang dipersiapkan Jerman (Ojong, 2003: xxvi). 

Perjanjian Versailles mengharuskan Jerman dilarang mengembangkan 

angkatan perang, membayar ganti rugi kepada negara-negara pemenang perang, 

daerah jajahan harus diserahkan kepada pemenang perang, dan sebagainya. Oleh 

rakyat Jerman, hal ini dianggap sebuah penghinaan. Mereka berkeyakinan bahwa 

kondisi ini merupakan sebuah pengkhianatan yang dilakukan perwakilan-

perwakilan Jerman dalam Perjanjian Versailles (Siboro, TT: 28-29). 

Pada masa sekitar Perang Dunia II, Jerman merupakan negara yang paling 

mempersiapkan perang tersebut pasca kekalahannya dalam Perang Dunia I. 

Perjanjian Versailles yang dianggap menginjak-injak harga diri rakyat Jerman 

disebut-sebut merupakan dalih Adolf Hitler untuk mempersiapkan Perang Dunia 

II ketika menjadi kanselir, yang kemudian sudah menjadi pemimpin Jerman ketika 

perang tersebut (Ballack, 2007: 7-9). 

Hitler tidak hanya membangun kewibawaan dan simpati di depan 

rakyatnya, tetapi juga termasuk konseptor pasukan-pasukan perangnya. Hitler 

berhasil mengonsep Schutzstaffel yang multifungsi, dan dengan mudah 

indoktrinasi ideologisnya dapat diinternalisasikan terhadap serdadu (Quarrie, 

2008: 18-19). 

Oleh Srivanto (2007: 29) Schutzstaffel diartikan sebagai skuadron/pasukan 

pelindung pribadi petinggi Nazi, walaupun beberapa pihak pada waktu itu tidak 

mengakui Schutzstaffel dalam Wehrmacht (Angkatan Darat Jerman) karena 

merupakan satu pasukan khusus yang diciptakan Hitler. Dalam 

keorganisasiannya, Schutzstaffel dibagi dalam dua bagian yakni sayap politik 

yang disebut Algemeine Schutzstaffel dan sayap militer yang disebut Waffen 

Schutzstaffel. 

Membahas Schutzstaffel yang merupakan pasukan elit Jerman, maka tidak 

dapat dilepaskan dengan Perang Dunia II. Adolf Hitler yang tidak menerima isi 
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ketentuan Versailles, mempersiapkan skuadron-skuadron militer guna 

kepentingan perang membalas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I. 

Schutzstaffel disebut-sebut sebagai kesatuan elit yang tangguh dalam 

Perang Dunia II, di samping mempunyai kemampuan dan strategi tempur yang 

baik, mereka mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Nazi, serta menjadi 

bagian dari pasukan yang menyiksa orang-orang Yahudi di kamp-kamp 

penyiksaan. Banyak catatan-catatan kejahatan yang melibatkan Schutzstaffel 

selama Perang Dunia II, baik dalam pertempuran, intimidasi, maupun penyiksaan 

terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang cacat, homoseksual, atau tawanan 

perang (Darmawan, 2008: 11). 

Dengan pimpinannya yakni Heinrich Luitpold Himmler yang merupakan 

mantan peternak, Schutzstaffel juga melaksanakan konsep-konsep yang 

merupakan gagasan Himmler tersebut, salah satunya yakni sebagai objek dari 

pelestarian genetika ras Arya (Lebensborn). Banyak peranan dijalankan oleh 

pasukan Schutzstaffel yang tidak lazim layaknya sebagai tentara regular. Keadaan 

psikologis dan mentalitas kolektif yang sudah dibentuk sedemikian rupa membuat 

hal tersebut seolah merupakan hal yang lazim. 

Beberapa peranan Schutzstaffel diantaranya adalah berperang lazimnya 

tentara regular, menyiksa dan membunuh orang-orang yang dianggap hina seperti 

Yahudi, homoseksual, Gipsi, dan sebagainya (Holocaust), teror politik, serta 

menjadi objek rekayasa genetika ras Arya. Namun peranan yang unik tersebut, 

akan menarik jika dipandang dari perspektif psikologi sosial dari konseptor yang 

berkedudukan dalam Schutzstaffel itu sendiri. 

Dengan uraian dan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai peranan Adolf Hitler terhadap perkembangan dan  

kontribusi Schutzstaffel terhadap kelangsungan karir politik Adolf Hitler ketika 

menjadi pemimpin Jerman jika dilihat dari perspektif psikologi sosialnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan 

permasalahan utama yang menjadi bagian penting dalam karya ilmiah ini. 

Permasalahan tersebut adalah “mengapa Schutzstaffel menjalankan peran yang 

tidak sebagaimana lazimnya tentara?”. Agar permasalahan dapat terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan yang mengacu pada pokok permasalahan di atas, 

maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan tersebut dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Schutzstaffel? 

2. Bagaimana pengaruh aspek psikologi sosial Adolf Hitler terhadap 

pengakomodasian pemuda/sukarelawan ke dalam Schutzstaffel (1925-1945)? 

3. Bagaimana pengaruh aspek psikologi sosial Adolf Hitler terhadap peranan 

Schutzstaffel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan latar belakang terbentuknya Schutzstaffel. 

2. Mengeksplorasi alasan Adolf Hitler melakukan propaganda dan agitasi politik 

terhadap kelompoknya. 

3. Menganalisis peranan Adolf Hitler terhadap perkembangan Schutzstaffel 

dalam perspektif psikologi sosial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan data secara teoritis terhadap penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan tambahan data dan informasi mengenai kajian sejarah kawasan 

Eropa, khususnya jerman pada masa Perang Dunia II. 

3. Memberikan tambahan pengetahuan terhadap instansi atau korps yang dapat 

dikaitkan seperti misalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komando 

Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Marinir, dan sebagainya.  

4. Memberikan hikmah terhadap pembaca sehingga dapat belajar dari nilai-nilai 

positif yang dapat diambil dari peristiwa/tema tersebut. 
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1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

  Adapun sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab I merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini berisi beberapa hal di 

antaranya latar belakang, identifikasi, dan rumusan masalah. Latar belakang 

masalah tersebut berisi alasan penulis mengambil kajian tentang PERANAN 

ADOLF HITLER DALAM PERKEMBANGAN SCHUTZSTAFFEL (1925-

1945): Suatu Perspektif Psikologi Sosial. Supaya kajian ini lebih terarah dan lebih 

memudahkan dalam pembahasan yang mengacu pada pokok permasalahan, maka 

pada bab ini dibuat rumusan dan identifikasi masalah. Selain itu, bab ini juga 

memuat tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika atau organisasi skripsi. 

Bab II merupakan kajian pustaka atau pemaparan penelitian sebelumnya 

yang sejenis atau berhubungan. Dalam bab ini dikemukakan  konsep-konsep dari 

penggalan judul atau konsep yang dianggap pokok dalam isi penelitian, 

memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan, juga pemaparan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan. Dalam penelitian ini, teori dijadikan pisau 

analisis untuk mengkaji permasalahan tersebut. 

Bab III merupakan metodologi penelitian. Dalam bab ini dikemukakan 

rangkaian kegiatan serta langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam 

penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pertama, persiapan penelitian 

yang terdiri dari pengajuan judul penelitian. Kedua, adalah pelaksanaan penelitian 

serta melakukan kritik sumber baik internal maupun eksternal. Ketiga, adalah 

penafsiran atau interpretasi dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dan terakhir 

melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan (skripsi) atau yang lazim disebut 

historiografi. 

Bab IV merupakan pembahasan, di mana dalam tahap ini penulis akan 

membahas, mendeskripsikan, dan menguraikan permasalahan yang selama ini 

penulis teliti, serta memaparkan dan menjelaskan tentang data-data yang penulis 
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peroleh baik dari buku-buku sumber, internet, wawancara, atau sumber lainnya 

yang mendukung judul dan permasalahan yang dikaji dari karya ilmiah ini. 

Sehingga, pada bab keempat ini penulis akan berusaha untuk mendeskripsikan 

hasil penelitian dan mencoba untuk menganalisisnya dalam bentuk penulisan 

sejarah secara terstruktur dan sistematis. 

Bab V merupakan penutup. Pada bagian ini, penulis akan membahas 

beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan sebagai inti 

dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta mengambil makna dari kajian 

yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya. 

 

 

 


