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ABSTRAK 


Dilatari perbedaan pendapat yang begitu sem tentang Kompleks 
Monumen Tugu Pahlawan di beberapa kalangan pelajar dan masyarakat Surabaya. 
Satu sisi mereka menyukai kehadiran obyek ini, dan satu sisi lagi mereka tidak 
memperhatikan dan mengetahui fasilitas atau isi dari Tugu Pahlawan ini. 

Dalam tulisan ini terdapat mmusan, bagaimana atau apakah opini atau 
pendapat masyarakat Surabaya terhadap kompleks Monumen Tugu Pahlawan. 

Penelitian ini dilakukan dengan model pendekatan kualitatif Dilakukan di 
Surabaya, dengan informan yang terpilih sejumlah 10 orang. Adapun teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumen resmi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dari data yang ada temyata kebanyakan informan tidak sepenuhnya 
memahami keadaan ataupun situasi yang teIjadi dalam areal monumen tersebut 

Penelitian ini dilakukan dengan model pendekatan kualitatif Dilakukan di 
Kawasan Monumen Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya, dengan informan 
sejumlah 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, pengamatan berperan serta dan penggunaan bahan 
dokumen lainnya. Sedangkan data dianalisis dengan mencari persamaan 
pemyataan dari informan dengan menampilkan kutipan-kutipan wawancara. Lalu 
disajikan menjadi uraian yang dapat dimengerti agar dapat ditarik kesimpulan, 
terakhir diinterpretasi dengan menghubungkan pemyataan yang satu dengan 
pemyataan yang lainnya 

Dari data yang ada temyata kebanyakan informan belum banyak yang 
tahu tentang Tugu Pahlawan ini. Hal ini terbukti dengan minimnya jumlah 
pengunjung yang datang ke obyek ini. Terutama para pelajar SMP dan SMA serta 
masyarakat lainnya. Jika mereka datang ke obyek ini mereka hanya kebetulan 
lewat ataupun mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan penelitian, atau juga 
karena alasan lain seperti mengantar adik atau anaknya ke acara pentas seni yang 
diadakan tiap seminggu sekali di dalam areal Museum Tugu Pahlawan 10 
Nopember 1945. Padahal dibandingkan obyek wisata sejenisnya seperti 
Monkasel, Tugu Pahlawan ini sangat tergolong obyek wisata yang relatif murah, 
bila ditinjau dari harga tiket masuknya. Dan di dalam museum ini sangat nyaman, 
dingin karena berada di dalam mangan ber-AC dilengkapi fasilitas yang 
memungkinkan kita berlama-Iama. Pendek katanya syarat untuk menjadi obyek 
wisata yang terdiri dari; something to do ; something to see dan something to buy 
semuanya telah terpenuhi di Kompleks Monumen Tugu Pahlawan ini. 

Dan lagipula perbedaan yang sangat menonjol obyek ini dengan Monkasel 
antara lain obyek Tugu Pahlawan ini berdiri persis di atas temp at sisa-sisa tulang 
tubuh rakyat Indonesia. Dimana pada saat itu arek-arek suroboyo berjuang 
memperebutkan kembali negara Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi untuk 
selamanya. Amiin. 
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