
 

CHAPTER III 

THE RESULT OF TRANSLATION 

 

3.1 The Translation 

      3.1.1   CHAPTER III: DANGEROUS JOURNEY 

  PERJALANAN BERBAHAYA 

Berjalan kaki, menunggang kuda, dengan keledai dan lembu yang menarik 

gerobak, sepatu salju dan kereta luncur, di kapal dan di rakit, oleh pesawat 

dan mobil, pria dan wanita telah melakukan perjalanan ke negara-negara di 

dunia, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. 

Penjelajah dan para perintis, prajurit dan pilot, mereka semua telah 

memenuhi panggilan misterius yang merenggut seseorang dari kenyamanan 

rumah menuju limbah tanpa batas, di lautan yang bergelombang besar, 

kesulitan, kelaparan dan kematian. Petualangan mereka diringkas dalam satu 

kata yaitu kepahlawanan. 

Jejak Oregon 

Pada tahun 1843 pemerintah Amerika Serikat menawarkan enam ratus empat 

puluh hektar tanah yang jauh di wilayah barat, dikenal sebagai Oregon, untuk 

setiap pria yang berhasil melakukan perjalanan. Seratus enam puluh hektar 

yang ditawarkan untuk setiap istri dan anak. 



 

Pada tahun itu dua ratus keluarga berkumpul di kota kemerdekaan, 

Missouri, dan berangkat dengan gerbong kereta. Banyak yang mati selama 

melintasi dua ribu mil pegunungan, sungai dan padang pasir. Perjalanan epik 

ini telah membuat jejak Oregon terkenal di dunia. 

Ke arah barat bersama Columbus 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1492 tidak seorang pun di Eropa tahu apa yang ada di luar 

pantai barat Irlandia. Beberapa ilmuan berpikir bahwa dunia mungkin bulat 

tetapi tidak semua orang mempercayainya. Bahkan para ilmuan tidak setuju 

seberapa besar dunia itu. 

 Kemudian seorang pelaut Italia datang dengan mengejutkan, sebuah 

teori untuk membuktikan bahwa hal itu benar. Penemuannya mengubah cara 

orang berpikir tentang dunia dan tanah di atasnya. Namanya Christopher 

Columbus dan ia yang menemukan Amerika. 



 

Columbus lahir di Genoa sekitar tahun 1450 dari keluarga penenun 

yang sejahtera. Setelah mengikuti beberapa kuliah di Universitas Pavia, 

Columbus bergabung dengan bisnis keluarganya. Sekitar tahun 1466, dia 

pergi ke laut dan memilki banyak petualangan. Dengan cepat dia belajar 

keterampilan navigasi dan menjadi terkenal karena kemampuannya untuk 

mengarahkan kapal ke negeri-negeri yang jauh. Pada tahun 1476 ia menetap 

di Lisbon dengan saudaranya yang menjalankan bisnis pembuatan peta. 

Columbus kemudian menikah dengan seorang putri yang kaya, seorang 

pedagang dari Portugis dan melakukan perjalanan ke kepulauan Canary 

untuk melihat bisnisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama tahun-tahun itulah Columbus mengembangkan sebuah teori 

yang besar. Dia membaca tentang perjalanan Marco Polo dan berlajar jauh ke 

timur Eropa yaitu Cina dan Jepang. Kedua negara yang sangat kaya dan 



 

memproduksi barang-barang berharga seperti sutera dan porselen. Columbus 

juga percaya teori tentang dunia yang bulat. Dia beralasan bahwa jika ia bisa 

berlayar cukup jauh ke barat ia akan tiba di Cina dengan rute yang jauh lebih 

aman daripada perjalanan darat melalui Persia dan Mongolia. Pertanyaannya 

adalah, seberapa jauh ke arah barat Cina? 

Columbus melakukan banyak perhitungan dan memutuskan bahwa 

China itu lima ribu kilometer sebelah barat dari Portugal. Pada kenyataannya 

jarak sebenarnya adalah delapan belas ribu kilometer. Namun, Columbus 

percaya dalam suatu pelayaran lima ribu kilometer dapat dilakukan dengan 

aman. Dia membutuhkan uang lebih dulu, untuk membayar kapal dan pelaut. 

Pada tahun 1484, Columbus membuat rencana untuk Raja John II dari 

Portugal, tapi ditolak. Columbus kemudian mendekati Raja dan Ratu 

Spanyol. Namun, Spanyol terlibat dalam perang untuk mengusir orang Moor 

dari wilayah Spanyol provinsi Granada. Columbus diperintahkan untuk 

menunggu. Akhirnya, pada tahun 1492, penguasa Spanyol setuju untuk 

membayar ekspedisi Columbus. 

 

  

 

 

 



 

Pada tanggal 3 Agustus Columbus mulai berlayar dengan tiga armada 

kapal. Yang terbesar kepunyaan Columbus dan dinamakan “Santa Maria” 

yang panjangnya hanya tiga puluh meter. 

Selama berhari-hari armada berlayar ke arah barat, menempuh ribuan 

kilometer. Namun, pada tanggal 10 oktober, awak kapal menuntut untuk 

berbalik arah dan kembali ke rumah. Mereka khawatir kapal tidak memiliki 

cukup makanan dan air untuk perjalanan panjang kembali ke Spanyol dan 

takut jika Columbus memimpin mereka ke perairan yang berbahaya. 

Columbus yakin mereka mendekati Cina, namun berjanji untuk kembali jika 

lahan itu tidak terlihat dalam waktu tiga hari. Dua hari kemudian tampak 

sebuah pulau dikelilingi oleh tebing putih yang bersinar di bawah cahaya 

bintang. 

Columbus mengira ia sudah sampai di pulau-pulau pesisir timur Cina. 

Bahkan ia berada di Bahama. Columbus mengunjungi beberapa pulau, 

mengumpulkan beberapa hal seperti burung beo dan tembakau yang baru 

untuk Eropa. Kemudian ia berangkat untuk membawa kabar baik ke Spanyol. 

Dia lolos dari badai dan ditangkap oleh kapal perang Portugis untuk 

mencapai Spanyol pada tanggal 15 Maret 1493. Berita itu menyebar dengan 

cepat dan Columbus kemudian melakukan tiga perjalanan lagi untuk 

menjelajahi pulau-pulau yang ia temukan. Tidak sampai setelah kematiannya 



 

(pada tahun 1506) orang-orang menyadari bahwa tanah baru bukanlah bagian 

dari Cina tapi benua yang sama sekali baru dikenal sebagai Amerika. 

 

 

Burke dan Wills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama bertahun-tahun setelah bangsa Eropa menetap di pantai Australia 

tidak seorangpun tahu apa yang ada di tengah benua yang luas itu. 

Pada tahun 1860 Robert Burke, penjelajah asal Irlandia, dan seorang 

inspektur, William Wills, berencana untuk menyebrangi benua besar dari 

selatan ke utara dan kembali lagi. Pada bulan Agustus, Burke meninggalkan 

Melbourne dengan ekspedisi besar yang penuh dengan perlengkapan untuk 

perjalanan panjang. Burke membawa dua puluh lima ekor unta dari India. 



 

Dia juga membeli banyak makanan dan obat-obatan serta banyak instrumen 

ilmiah untuk memetakan dan mengukur daerah yang ia datangi dan 

mengumpulkan contoh tanaman. Semua berjalan baik sampai rombongan 

ekspedisi tersebut mencapai Menindee. Di sini beberapa dari mereka 

bertengkar dengan Burke dan kembali pulang. Burke dan Wills melaut 

hingga ke Cooper Creek. Burke tidak sabar menunggu datangnya persediaan 

dan pada tanggal 16 Desember ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan 

ke bagian utara tanpa mereka. Bersamanya Wills ikut serta dengan Charles 

Gray dan John King. Dia meninggalkan William Brahe di Cooper Creek 

untuk menunggu persediaan. 

Perjalanan itu menghabiskan waktu delapan minggu yang sulit untuk 

mencapai pantai utara dan sepuluh minggu untuk kembali ke Cooper Creek. 

Tapi daerah itu sepi. Brahe dipaksa untuk kembali ke Melbourne. Dia pergi 

hanya beberapa jam sebelum Burke dan Wills tiba. 

Petugas penyelamat datang tiga bulan kemudian. Hanya King yang hidup. 

Dia berteman dengan suku Aborigin yang memberinya tempat berlindung 

dan makanan sebagai imbalan untuk penembak burung yang ia berikan. 

Mayat Burke dan Wills dibawa kembali ke Melbourne dan diberi pemakaman 

yang luar biasa. Meskipun mereka telah meninggal, catatan dan peta mereka 

terbukti sangat berharga bagi penjelajah saat ini. 

Bersama Scott ke Kutub Selatan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1850, pantai Antartika telah dieksplorasi dan dipetakan tapi tidak 

ada yang melakukan perjalanan jauh ke daerah pedalaman. Pada tahun 1901, 

seorang perwira angkatan laut Inggris, Robert Scott, pada saat usianya tiga 

puluh tiga tahun, mengambil alih komando sebuah ekspedisi besar yang 

dikirim ke Antartika oleh Royal Geographical Society. Dia tinggal di tempat 

itu selama hampir dua tahun dan kembali dengan membawa banyak data 

ilmiah yang dikumpulkan oleh timnya. 

Pada tahun 1910 Scott berangkat kembali. Seperti sebelumnya, 

ekspedisinya terdiri dari ilmuwan dan inspektur. Pada saat terakhir Scott 

mendengar bahwa orang Norwegia, Roald Amundsen, juga menuju Kutub. 

Scott menghabiskan beberapa minggu pertamanya di Antartika untuk 

melakukan penelitian ilmiah. Pada tanggal 1 November dia pergi ke Kutub. 



 

Selama berminggu-minggu Scott dan timnya menerjang badai salju dan 

ladang salju yang berbahaya. Pada tanggal 17 Januari 1912 mereka sampai di 

Kutub Selatan. Scott sangat kecewa saat melihat bendera Norwegia berkibar. 

Roald Amundsen telah sampai di sana lebih terlebih dahulu. 

Perjalanan pulang sejauh 1300 kilometer bahkan lebih buruk dibandingkan 

perjalanan ke Kutub. Pada tanggal 15 Maret salah satu tim, Kapten L. Oates, 

jatuh sakit karena merasa putus asa. Agar tidak memperlambat yang lainnya, 

ia pergi menerjang badai salju lalu ia pun meninggal dunia. “itu merupakan 

tindakan seorang pemberani,” tulis Scott dalam jurnalnya. Pengorbanan 

Oates itu sia-sia. Dua minggu kemudian, sisa rombongan tersebut terjebak 

oleh badai salju dan kehabisan makanan. Jarak mereka hanya tujuh belas 

kilometer dari toko makanan dan keamanan. Pada tanggal 30 Maret mereka 

telah meninggal, mereka ditemukan delapan bulan kemudian bersamaan 

dengan data ilmiah yang mereka kumpulkan. Perjalanan terakhir Scott 

merupakan sebuah pencapaian heroik dari ketahan dan eksplorasi ilmiah. 

 

 

 

 



 

Robert Peary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Peary merupakan orang pertama yang mencapai Kutub Utara. Peary 

seoarang perwira di Angkatan Laut Amerika pada tahun 1891, ia memimpin 

ekspedisi kereta luncur untuk mengeksplorasi Greenland utara. Selama 

tahun-tahun berikutnya ia memimpin banyak tim di bagian utara yang 

membeku. 

Pada tahun 1908 dia memimpin sebuah tim yang berlayar jauh ke bagian 

utara yang membeku sebelum pindah ke kereta luncur anjing di Samudra 

Artik. Pada 6 April 1909, Peary dan timnya sampai di Kutub Utara. Ia 

menancapkan bendera Amerika, mengambil foto dan pulang ke rumah. 

Beberapa orang berpikir bahwa Peary salah hitung dan belum benar-benar 



 

mencapai Kutub Utara sama sekali, tapi sebuah penyelidikan yang ditemukan 

menguntungkan Peary. 

Charles  A Lindbergh 

 

Pada tahun 1919, dua awak pesawat terbang Royal Flying Corps 

(pendahulu dari Royal Air Force), bernama John Alcock dan Arthur Whitten 

Brown, merupakan orang pertama yang terbang tanpa henti melintasi 

Samudera Atlantik. 

Penerbangan yang berani membawa mereka selama 16 jam lebih 11 menit 

dari Newfoundland ke Irlandia, di mana mereka mendarat dengan selamat. 

Selama sembilan tahun, dunia menunggu untuk melihat siapa orang 

pertama yang akan menjadi pilot pemberani yang terbang ke Samudra 

Atlantik sendirian. 



 

Pada pukul delapan, Jumat pagi tanggal 20 Mei, 1928, seorang pemberani 

yaitu pilot Amerika, bernama Charles A Lindbergh, lepas landas dari 

Roosevelt Field, New York, dalam upaya penerbangannya ke Prancis 

sendirian. Pesawat tersebut diberi nama “The Spirit of St Louis”. Saat ini 

nama tersebut, seperti Lindbergh, berdiri tinggi dalam sejarah prestasi 

penerbangan. 

Tiga puluh jam lewat lima menit, Lindbergh mendarat dengan selamat di 

lapangan udara Le Bourget Paris. Pada malam hari tanggal 21 Mei. Ia 

disambut oleh sekumpulan orang dengan sorak sorai dan dibawa berkeliling 

setinggi bahu, selama setengah jam berikutnya. Kemudian dia dibawa ke 

sebuah hotel agar tidur dengan nyenyak sebelum dihadapi banyaknya 

perayaan yang diikuti selama hari-hari sebelum dia kembali ke negaranya 

sendiri, negara yang bangga. 

Hugh Glass 

 

 

 

 

 



 

Pada tahun 1823 sebagian besar daerah Amerika Barat merupakan hutan 

belantara yang belum dijelajahi. Sekelompok gerombolan orang yang 

memakai pakaian berbulu dibawah komando Mayor Andrew Henry berada di 

wilayah yang dikenal sebagai Dakota Selatan. 

Dengan sengit, anggota suku Arikara berada di jalur perang dan Mayor 

Henry mengirim dua perangkap untuk mengintai lahan tersebut. Salah satu 

penjebaknya adalah seorang penghuni garis perbatasan terkenal yang 

bernama Hugh Glass. 

Kedua pengintai tidak menemukan satu pun anggota Arikaras tetapi 

mereka membuat kesalahan besar dengan masuk kedalam gua beruang 

grizzly yang sangat besar dan buas. Glass meraihnya dan dengan ganas di 

cakar oleh binatang besar ini. 

Kedua pengintai berteriak minta tolong dan orang yang memakai pakaian 

berbulu lainnya datang untuk menyelamatkan mereka. Hugh Glass dalam 

keadaan yang mengerikan dan dekat dengan kematian. 

Mayor Henry sangat gelisah akan kemungkinan serangan dari Arikaras. 

Mayor berpikir Glass sedang sekarat dan menjanjikan upah setengah tahun 

untuk pria mana pun yang akan tinggal bersamanya sampai dia meninggal. 

Dua orang mengajukan diri dan sisanya pergi. Selama enam hari Hugh Glass 

tetap hidup walaupun dekat dengan kematian. 

Dua pengawalnya merasa takut karena ditinggalkan sendiri begitu lama. 



 

Mereka takut Arikas menyerang dan membunuh mereka sehingga mereka 

mengambil senjata Hugh, menyelinap pergi dan bergabung kembali dengan 

kelompok Mayor Henry dua hari kemudian. Di belakang mereka, Hugh Glass 

kembali sadar. Dia telah dirampok dari segalanya. Meski begitu, dengan rasa 

lapar, dia berangkat dengan menyelinap untuk kembali ke Benteng Kiowa 

sejauh seratus empat puluh kilometer. 

Tersiksa dengan rasa haus dan kekurangan makanan, Hugh menghabiskan 

waktu beberapa minggu untuk mencapi benteng tersebut. Dia hanya punya 

satu pemikiran yaitu balas dendam! Karena dia membenci dua perangkap 

yang telah meninggalkannya. Setelah berminggu-minggu Glass menyeret 

dirinya sendiri ke gerbang Fort Kiowa.  

Tangan yang bersedia membawanya masuk dan secara bertahap ia dirawat 

kembali untuk kesehatannya. Setelah pencarian ia menemukan satu 

pengkhianat dan memaafkannya. Pria lainnya telah bergabung dengan 

Angkatan Darat dan Hugh Glass tidak repot-repot untuk mencarinya. 

Will Adams 

Pada tahun 1934, kota Gillingham, di Kent, menghormati William Adams 

dengan sebuah peringatan menara jam di Watling Street. 

Will lahir di sana pada tahun 1575, pada masa pemerintahan Ratu 

Elizabeth yang pertama. Dia magang sebagai pelaut saat usianya baru dua 

belas tahun. Dia kemudian menjadi mayor pilot di Rotterdam untuk armada 



 

kapal besar yang berlayar dari Belanda menuju Timur Jauh. 

Kapal Will adalah satu-satunya yang berlayar akhirnya mencapai Jepang 

pada April 1600. Semua kapal-kapal lainnya telah menyebar dan banyak 

yang hilang dalam badai mengerikan yang mereka temui. Itu adalah 

perjalanan yang sangat berbahaya.  

Raja besar Iyeyasu Tokugawa, penguasa Jepang, ingin bertemu dengan 

pelaut asing. Will dipilih untuk pergi ke istana Tokugawa. 

Raja itu menyukai Will, meski Will dan rekan-rekannya ingin kembali ke 

Belanda, mereka terpaksa tinggal di Jepang. Dua tahun berlalu dan Raja 

mengizinkan rekan-rekannya pulang ke rumah tapi Will diadili di istana di 

mana dia menjadi teman tepercaya Tokugawa. Raja tersebut menjadikannya 

seorang bangsawan Jepang. 

Will akan tinggal di Jepang selama tiga belas tahun berikutnya. 

Seandainya dia menginginkannya, dia kemudian bisa kembali ke rumah, 

namun dia bergabung dengan East India Company dan menjadi komandan 

kedua di pemukiman Inggris yang didirikan di Jepang pada tahun 1613. 

Suatu hari setelah kembali dari perjalanan ke Siam suatu hari, Will 

mengetahui tentang kematian Ot Tokugawa dan meskipun Raja baru itu tidak 

menyukai orang asing, Will tetap tinggal di Jepang sampai dia meninggal 

pada tahun 1620. Gillingham, bagaimanapun ia tidak pernah melupakannya. 

Tuan Henry Morton Stanley 



 

Pada tahun 1871 dunia bertanya, “ Di mana Dokter David Livingstone?” 

Dia adalah misionaris dan penjelajah Skotlandia yang terkenal yang telah 

bekerja keras di Bechuanaland dan memimpin beberapa ekspedisi; 

menemukan Sungai Zambesi pada tahun 1851, Air Terjun Victoria pada 

tahun 1855 dan Danau Nyasa pada tahun 1859. Pemerintah Inggris dan 

Masyarakat Geografis memberi Livingstone seribu pound untuk kembali ke 

Atrica pada tahun 1866 untuk menemukan sumber Sungai Nil. Sejak saat itu 

selama lima tahun ke depan tidak ada lagi yang terdengar dari dokter. Di 

Amerika Serikat pada waktu itu seorang wartawan Inggris terkenal bernama 

Henry Morton Stanley bekerja untuk New York Herald. Surat kabar tersebut 

mengirim Stanley ke Afrika untuk mencari Livingstone. 

Dengan dua pelaut Inggris dan dua ratus pribumi, Stanley berangkat. 

Menjelang ekspedisi yang bertempat lebih dari seribu tiga ratus lima puluh 

kilometer. Kelaparan dan demam, pengkhianatan dan mati kelaparan, 

serangan dari binatang buas, semua ini Stanley dan kelompoknya menderita. 

Akhirnya, Stanley bertemu dengan Livingstone yang mengalami banyak 

kesengsaraan sendiri, yang telah menemukan Danau Tanganyika. "Saya kira, 

Dokter Livingstone?" Adalah sapaan Stanley yang terkenal saat kedua pria 

itu akhirnya bertemu. Stanley kemudian dianugerahi gelar bangsawan. 

 



 

Samuel Baker 

Di suatu tempat di sebelah barat Danau Victoria (Victoria Nyanaza) di 

Afrika, penduduk asli pada tahun 1863 mengatakan bahwa ada danau di 

mana Sungai Nil mengalir. Jika begitu, maka untuk menemukan danau itu 

akan menjadi penemuan yang sangat penting. Seorang penjelajah yang gagah 

berani, bernama Samuel Baker, dan istrinya mengumpulkan sebuah pesta kuli 

dan berangkat melalui hutan untuk mengetahui apakah memang ada danau. 

Penjelajah dan istrinya berjalan dengan langkah yang berat dengan kereta 

keledai dan unta mereka, mengikuti jejak kafilah dagang budak. 

Mereka tidak pergi jauh ketika suku setempat memutuskan untuk 

menyerang mereka. Mereka salah mengira terhadap para pedagang budak. 

Baker menyerahkan senapan ke anak buahnya dan para anggota suku itu 

terlempar. 

Namun, di depan, ada bahaya yang sama, kali ini dari suku yang dipimpin 

oleh seorang pria yang menyebut dirinya Raja Kamrasi. Meskipun Baker dan 

istrinya jatuh sakit saat ini, mereka berhasil melepaskan diri dari Kamrasi dan 

para prajuritnya. Akhirnya mereka mendekati akhir perjalanan mereka. Tiba-

tiba mereka melihat danau yang mereka cari. Baker menamakannya Lake 

Albert (Albert Nyanaza) setelah suami Ratu Victoria. 

Marco Polo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolo dan Maffeo Polo adalah dua saudara laki-laki Italia yang baru saja 

kembali pada tahun 1270 dari sebuah misi ke China yang telah berlangsung 

selama sepuluh tahun. Pada masa itu sedikit, jika ada, diketahui tentang 

Kubungan Khan Agung, penguasa Tartar, yang tinggal di China. Pada masa 

itu sedikit, jika ada, diketahui tentang Kubungan Khan Agung, penguasa 

Tartar, yang tinggal di China. 

Nicolo Polo memiliki seorang putra bernama Marco yang baru berusia 

tujuh belas tahun. Saat dia mendengarkan ayah dan pamannya berbicara 

tentang petualangan mereka di China, dia berharap bahwa dirinya cukup 

umur untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Nicolo dan Maffeo 

sedang berbicara tentang pengembalian karena mereka menghasilkan banyak 



 

uang. Mereka tahu bahwa jika mereka kembali mereka akan bisa 

menghasilkan lebih banyak uang. Marco sangat gembira saat menyadari 

bahwa dia akan pergi bersama mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga Polo bersaudara memerlukan waktu tiga tahun untuk sampai di 

istana. Akhirnya seorang peramal menunjuk ke bangunan mulia dan putih. 

"Di sana Anda akan menemukan Khan Agung," katanya. Jantung Marco pasti 

melonjak penuh semangat saat ia mendorong kudanya ke depan. Nicolo 

memperkenalkan anaknya kepada Kubilai Khan yang sangat senang dengan 

Venesia muda itu. Marco menyukai orang Tartar dan sering pergi melalui 

jalan untuk berbicara dengan para petani dan pemilik toko dan pedagang 

yang bangga dengan baut sutra yang mereka jual. Marco  



 

menjadi populer di istana. Dia diberi penghargaan dan gelar dan 

nasehatnya begitu di tunggu-tunggu. 

Tiga Polo bersaudara menjadi sangat terkenal, terutama Marco. Hari itu 

tiba ketika Kubilai Khan menjadikannya gubernur kota Chang-yow. 

Akhirnya, Polo bersaudara rindu untuk kembali ke Venesia. Jadi mereka 

meminta Khan Agung sebuah paspor. Tanpa satu pun dari mereka tahu, tidak 

mungkin melakukan perjalanan yang aman melalui tanah Tartar yang suka 

berperang dimana mereka belum mengatahui hal itu. Namun, Khan menolak 

memberi mereka paspor yang diperlukan ini, karena dia sangat menyukai 

Polo bersaudara dan sangat bergantung pada nasehat mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pada tahun 1292, Shah dari Persia meminta Khan Agung untuk 

mengiriminya isteri. Untuk kehormatan ini, seorang putri dipilih dari istana 



 

Khan. Perjalanan ke Persia yang panjang dan berbahaya dan tidak ada 

satupun dari persoalan Khan yang mau melakukan misi semacam itu. Tidak 

ada kecuali tiga Polo bersaudara karena mereka tahu bahwa begitu mereka 

berada di Persia mereka akan bebas untuk kembali ke Venesia. 

Akhirnya Khan setuju bahwa mereka harus mengawal sang putri ke 

Persia. 

 

 

 

Pada hari mereka pergi, mereka berdiri di depan Khan, yang sekarang 

mengenakan pakaian kasar dan bepergian. "Saya tahu saya bisa mempercayai 

Anda, Marco," kata Khan, " untuk melihat bahwa sang putri tiba dengan 

selamat dan kemudian kembali ke sini." Dengan empat belas kapal dan 

hampir dua ribu pelaut, tiga Polo bersaudara berangkat dengan putri Persia. 

Kapal-kapal akhirnya mencapai tujuan mereka tapi berita sedih 

menunggunya. Kubilai Khan telah meninggal saat mereka berada di laut. Saat 

Khan meninggal, Polo bersaudara kembali ke Venesia. Ketika mereka tiba, 

mereka sudah dua puluh empat tahun jauh dari kota. Harta karun yang 

mereka bawa pulang dari Timur membuat mereka kaya sepanjang sisa hidup 

mereka. 



 

Heyerdahl 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana orang berkulit coklat yang tinggal di pulau-pulau kecil Pasifik 

Selatan telah datang untuk tinggal di belahan dunia itu telah membingungkan 

orang-orang sains selama bertahun-tahun. 

Seorang Norwegia yang pandai, bernama Thor Heyerdahl, memberikan 

banyak pemikiran dan akhirnya menyimpulkan bahwa penduduknya pasti 

telah hanyut ke pulau-pulau dari Peru. 

Untuk membuktikan hal ini, dia ingin membangun rakit kayu balsa seperti 

yang digunakan oleh penduduk pulau dan memanfaatkan angin dan arus yang 

ada, mengarungi rakit dari 

Peru ke pulau- pulau. 

Pemerintah Inggris, 

Amerika dan Peru 

menyukai idenya dan memberinya bantuan keuangan untuk usaha tersebut. 



 

Pada tanggal 28 April 1947 kerajinan yang rapuh, dinamai Inca dewa Kon 

Tiki, berangkat dari Callao di peru barat. Sebuah gambar dari Kon Tiki itu 

dilukis di layar. Heyerdahl dan lima temannya yang sedang naik kapal. 

Diikuti tiga bulan di lautan, menantang badai tropis dan gelombang 

pegunungan serta bahaya dari hiu lapar dan paus mengerikan. Heyerdahl dan 

kelima temannya yang gagah berani akhirnya melihat daratan setelah 

mengapung lebih dari tujuh ribu kilometer dari Peru. Mereka menuju atol 

Ravoia kelompok pulau Tuamotu dan setelah masuk ke laguna mendarat 

dengan selamat pada tanggal 21 Juli 1947. 

Thor Heyerdahl telah membuktikan kepada dunia bahwa pelayaran 

tersebut dapat dilakukan dengan selamat dengan teorinya, bahwa pemukim 

asli telah berlayar ke pulau-pulau, itu adalah benar. 

3.1.2 CHAPTER V: WARS AND WARRIORS 

 PERANG DAN PARA PEJUANG 

Pahlawan pria dan wanita hadir dalam sejarah negara dimana-mana. 

Pertarungan sengit yang mereka perjuangkan diberi nomor seribu. Dari Raja-

Raja, seperti Leonidas dari Sparta, hingga gadis petani, Joan dari Arc, dari 

pertempuran, seperti Raja tertinggi Abraham hingga Pearl Harbor nama 

tersebut akan bertahan sampai akhir zaman. 

 



 

 

 

Pangeran 

Rupert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemimpin pasukan berkuda yang paling gagah berani dalam Perang Sipil 

Inggris kalah pada tahun 1642 adalah Pangeran Rupert, keponakan Raja 

Charles I dari Inggris. Rupert berjuang untuk Raja Charles dalam berbagai 

pertarungan, memimpin pasukan berkuda Royalist. Raja Charlers kalah 

dalam perang tersebut namun Pangeran Rupert melanjutkan peperangan di 

laut. 



 

Ketika Raja Charles II dikembalikan ke takhta, Rupert kembali ke Inggris. 

Dia kemudian membantu menemukan perkumpulan Hudson Bay. Dia 

meninggal pada tahun 1682. 

Alamo 

Pada tahun 1836 orang-orang Texas berjuang melawan pemerintah Meksiko 

untuk kebebasan dan demokrasi. Pertarungan perang pertama bertempur di 

Alamo, sebuah misi kecil di kota San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamo 

menghadang jalan yang 

besar, tentara Mexico yang dipimpin oleh Jenderal Santa Anna dan 

dipertahankan oleh seratus tujuh puluh lima orang Texas yang dipimpin oleh 

Kolonel Wiliam Travis. Di antara pembela adalah penghuni garis perbatasan 

yang terkenal, Davy Crockett, dan Jim Bowie yang menemukan Bowie 



 

Knife. Pada tanggal 22 Februari Santa Anna tiba dan mulai memborbardir 

Alamo dengan meriamnya. Setelah orang-orang Texas menolak tawaran 

untuk menyerakan diri, Santa Anna mengumumkan bahwa tidak ad tahanan 

yang akan di ambil. Pada tanggal 6 Maret, orang Meksiko akhirnya mengirim 

tentaranya untuk penyerangan misi yang lebih baik. Dua serangan dipukuli 

kembali oleh pasukan Texas, namun serangan yang ketiga menerobos 

tembok. Orang-orang Texas berjuang dengan gagah berani namun, pada 

akhirya, mereka semua terbunuh. 

Pertarungan tersebut telah menunda tentara Meksiko cukup lama agar 

pasukan Texas mengumpulkan tentara pada saat yang tepat. Santa Anna 

dikalahkan dan Texas menjadi merdeka. 

Somme 

 

 

 

 

 

 

 

Pertempuran Somme pada tahun 1916 adalah salah satu pertempuran 

terpanjang, paling berdarah dan ada dalam sejarah. 



 

Perang Dunia Pertama bertempur antara Inggris Raya, Prancis dan Rusia 

melawan Jerman dan kekaisaran Austria. Inggris Raya dan Prancis 

menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus 1914. Selama 

beberapa minggu pertempuran berkecamuk di seluruh Belgia dan masuk ke 

pusat kota Prancis. 

Pada hari natal 1941, meskipun, perang yang gesit telah berhenti, parit 

telah digali dari perbatasan Swiss di selatan sampai ke pantai Prancis di utara 

dan perang telah terhenti. 

Di Front Barat, Jerman menghadapi Prancis dan Inggris dalam perang 

tanpa ampun yang berlangsung empat tahun lagi. Ketiga tentara itu menggali 

hingga parit di balik kawat berduri. 

Pada tahun 1916 jenderal Inggris dan Prancis memutuskan untuk mencoba 

memecahkan garis Jerman di dekat Sungai Somme. Rencana tersebut 

dinamakan pemboman besar-besaran terhadap artileri, untuk menghancurkan 

parit dan menggangu jalur pasokan, dan kemudian angkatan darat akan 

menyerang dengan menghantam lubang jalur tersebut. 

Tidak diketahui oleh Inggris, orang-orang Jerman telah menggali dalam-

dalam, tempat penyimpanan yang aman dari peluru dan memiliki lebih dari 

satu garis parit. 

Pada tanggal 23 Juni, pemboman artileri dimulai. Itu berlangsung 

seminggu. Saat fajar pada tanggal 1 Juli, angkatan darat Inggris dan Prancis 



 

keluar dari parit mereka dan maju di depan jarak dua puluh lima kilometer. 

Pada tanggal 18 November para jenderal menyadari bahwa garis Jerman di 

Somme terlalu kuat untuk diambil. 

Pertempuran tersebut menewaskan empat ratus delapan belas ribu korban 

Inggris bersama seratus lima puluh lima ribu orang Prancis dan enam ratus 

lima puluh ribu orang Jerman. Inggris dan Prancis hanya maju sejauh sepuluh 

kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

Samurai 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samurai adalah prajurit sengit dari Jepang yang mendominasi negara itu 

selama seribu tahun sampai 1860an. 

Samurai paling awal tinggal sekitar tahun 750 M. Mereka adalah pejuang 

elit, dilatih sejak lahir untuk menjadi pejuang. Samurai sangat ahli dalam 

penggunaan busur dan pedang panjang yang sedikit melengkung yang selalu 

Samurai bawa. 

Awalnya Samurai diorganisir dalam kelompok-kelompok, masing-masing 

berdasarkan dari sebuah keluarga. Selama bertahun-tahun suku Samurai ini 

melawan perang sadis untuk menguasai Jepang. 

Pada tahun 1600 suku Tokugawa telah mengalahkan semua pesaigannya 

dan menjadi penguasa Jepang. Pemimpin Tokugawa memerintah Jepang atas 

nama Kaisar, yang mengambil bagian kecil dalam kehidupan sehari-hari 

namun dianggap sebagai dewa bumi. Samurai pad peiode Tokugawa 

menggunakan pedang dan pedang pendek lebih dari busur dan 

mengembangkan sebuah kode kehormatan yang disebut bushido. 

Kode kehormatan prajurit yang sulit ini digagalkan pada tahun 1868 ketika 

kekuasaan dikembalikan ke Kaisar. Pedagang dan yang lainnya diberi tahu 



 

bagaimana negara itu dijalankan. Namun, bushido tetap menjadi kekuatan di 

Jepang. Bahkan saat ini, konsep kehormatan dan martabat sangat penting. 

Robert E. Lee 

 

 

 

 

 

 

 

Robert E. Lee memimpin pasukan Selatan selama Perang Sipil Amerika dan 

merupakan jenderal terbesar perang tersebut. 

Lee lahir di Virginia pada tahun 1807 dan bergabung dengan tentara pada 

tahun 1825. Dia melayani dengan berani dalam Perang Meksiko tahun 1846 

dan pada tahun 1861 adalah komanadan dari pasukan kuda pertama. 

Ketika Perang Sipil hancur, dia diberi komando pasukan Utara namun 

memilih untuk memperjuangkan penduduk asli Virginia di sisi Selatan. Pada 

tahun 1862 dia diangkat menjadi komandan Angkatan Darat Northern 

Virginia, pasukan utama Amerika Selatan. Dibantu oleh Jenderal Stonewall 

Jackson dia meluncurkan serangan ke pasukan utara. 



 

Di Cedar Run pada tanggal 9 Agustus dan Bull Run hingga tiga minggu 

kemudian dia mengalahkan musuh-musuhnya dan kemudian berhasil 

membawa kembali ke Washington. 

Kemajuan robert Lee berhasil dihalangi di Antietam Creek pada tanggal 

17 September ketika dia kalah jumlah dari dua lawan satu oleh kesatuan 

pasukan Utara. Pada bulan Mei 1863, Lee meraih kemanangan besar di 

Chancellorsville. Lima puluh tiga ribu tentaranya mengepung sebuah 

pasukan Sebelah Utara yang berjumlah tujuh puluh lima ribu orang dan 

memaksa mereka mundur dengan korban lebih dari delapan belas ribu orang.  

Sayangnya, Jenderal Stonewall Jackson terbunuh pada malam 

pertempuran dan Lee kehilangan jenderal terbaiknya. Pada bulan Juni dia 

melancarkan invasi ke Utara namun terus mendapat penghentian oleh Jederal 

Meade di Gettysburg pada tanggal 3 Juli. 

Pada tahun 1864 jelas bahwa kekuatan sebelah utara, yang saat ini 

dipimpin oleh Jenderal Grant, mampu melibatkan lebih banyak pria dan 

senjata daripada di Selatan. Lee terus berjuang dengan berani dan secara 

terus-menerus mengalahkan musuh-musuhnya. 

Namun, pada bulan April 1865 jelas pasukannya tidak bisa bertahan lebih 

lama lagi. Pada tanggal 9 April, Lee menyerah kepada Grant di Pengadilan 

Appomattox, kedua pemimpin saling memberi hormat. Setelah perang, Lee 

menjadi Presiden Washinton College dan meninggal pada tahun 1870. 



 

Pearl Harbour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serangan terhadap Pearl Harbour di Hawai adalah salah satu yang paling 

terkenal dalam sejarah. Itu terjadi tanpa peringatan dan ribuan orang 

terbunuh. 

Pada tahun 1941 ketegangan antara Jepang dan Amerika Serikat 

bertambah. Jepang telah menyerang daerah-daerah besar di Asia timur dan 

mengancam mineral yang penting dan ladang minyak. Amerika mengajukan 

protes dan memperjelas bahwa hal itu tidak akan mentolelir perkembangan 

Jepang lebih jauh. 

Pemerintah Jepang memutuskan jika perkembangan berlanjut, Amerika 

harus ditangani. Mereka kemudian memutuskan untuk mengumumkan 

perang dengan Amerika. 



 

Orang militer Jepang tahu bahwa Amerika memiliki angkatan laut yang 

kuat di Pasifik. Rencananya untuk menghancurkan angkatan laut itu pada 

awal perang. Telah diputuskan menyerang pada saat yang tepat bahwa perang 

dinyatakan dengan harapan untuk mengejutkan angkatan laut Amerika. 

Pangkalan utama laut Amerika berada di Pearl Harbor di Hawaii. Serangan 

tersebut dilakukan pada pukul8 pagi pada tanggal 7 Desember 1941. 

Sebuah armada Jepang yang besar berlayar ke Hawaii dan, di bawah 

instruksi Admiral Yamamoto (inset), meluncurkan serangan dengan kapal 

selam dan pesawat terbang. 

Kejutan itu mutlak. Sebelum Amerika bisa mempertahankan dasar 

mereka, Jepang telah menenggelamkan empat kapal tempur dan sebelas kapal 

perang lainnya dan banyak melumpuhkan yang lainnya. Mereka juga telah 

menghancurkan dua ratus empat puluh tujuh pesawat terbang dan membunuh 

lebih dari dua ribu orang. Hanya duda puluh sembilan pesawat yang hilang. 

Amerika sangat marah karena deklarasi perang yang tertulis tidak sampai 

sebelum serangan dimulai. Akibatnya Amerika dibawa ke dalam Perang 

Dunia Kedua. 

Balaclava 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1854 

Prancis dan Inggris berperang dengan Rusia untuk melindungi Turki, yang 

telah diserang orang-orang Rusia. Pasukan tentara Inggris dan Prancis 

mendarat di Crimea untuk menangkap dan menghancurkan pangkalan Rusia. 

Pada tanggal 25 Oktober, tentara besar Rusia maju ke pelabuhan melawan 

Balclava, yang sedang digunakan oleh Inggris. Lord Raglan mempimpin 

pasukan Inggris untuk menghalangi jalan mereka.  

Sebuah serangan besar-besaran, pasukan berkuda Rusia, dihentikan oleh 

Resimen Highland yang ke-93 dan yang kedua dihancurkan oleh Heavy 

Cavalry Navy Inggris. Namun, pasukan Rusia ketiga merebut benteng dan 

mulai melepaskan meriamnya. Bridge Cavalry Inggris Light diperintahkan 

untuk menghentikan mereka. Sayangnya komandan Light Brigade, Lord 

Cardigan, menerima versi perintah yang kacau dan mengajak anak buahnya 

ke arah senjata yang salah. Hal yang paling mencengangkan adalah orang-



 

orang yang melihat, paling tidak  orang-orang Rusia, Light Bright jatuh 

kebawah jurang, terjun ke posisi Rusia dan menyuruh musuhnya untuk 

melarikan diri. Lelah dan tanpa dukungan, Light Brigade kemudian mundur. 

Tuduhan itu terkenal dengan kepahlawanannya. 

 

Pertempuran dari Towton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Inggris pada tahun 1461 ada dua Raja. Yang tertua adalah Raja Henry VI 

yang telah dikalahkan dalam pertempuran oleh Raja kedua, Edward IV, yang 

baru berusia dua puluh tahun. 

Raja Henry adalah orang yang lemah tapi dia memiliki ratu yang sangat 

kuat. 



 

Namanya Margaret. Dia dan Raja Edward keduanya memiliki tentara 

besar dan siap untuk berperang untuk melihat siapa yang harus memerintah 

Inggris. 

Pertempuran yang diikuti bukanlah pertempuran pertama yang terjadi 

antara kedua belah pihak. Pemenang terakhir adalah Edward. Dia berada di 

London untuk merayakan kemenangannya dan pemahkotaan baru-baru ini.  

Ratu Margaret, bersama suaminya, Raja Henry, berada di York di Inggris 

utara. Dia memimpin sebuah pasukan besar yang terdiri dari enam puluh ribu 

tentara. 

Raja Edward mengumpulkan tentara empat puluh ribu dan bergerak ke 

utara. Kedua pasukan tersebut bertemu pada tanggal 29 Maret di dekat desa 

Towton, sekitar enam belas kilometer di sebelah selatan York. Pertarungan 

dimulai pada pukul sembilan pagi di tengah badai salju yang dahsyat. 

Raja Edward ada angin dengan segera di belakang mereka saat mereka 

maju dan salju yang mengaburkan bertiup langsung ke wajah musuh mereka. 

Raja Edward telah memberikan perintah agar tidak ada belas kasihan yang 

ditunjukkan jika tentaranya memenangkan pertempuran. Perjuangan yang 

putus asa berlanjut selama lima jam. Ini menghasilkan kemenangan penuh 

bagi Raja Edward. Perintahnya untuk menunjukkan belas kasihan pun 

dilakukan dengan kejam. 



 

Pambantaian yang mengerikan. Pada saat itu dilaporkan bahwa tidak 

kurang dari tiga puluh ribu terntaranya telah terbunuh. 

 

 

 

 

Rorke Drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pembelaan Rorke Drift pada tahun 1879 adalah salah satu tindakan yang 

paling heroik di dunia, dan kemudian menjadi topik sebuah film yang 

menarik.. 

Pada bulan Januari tahun itu sebuah tentara Inggris menyerang kekaisaran 

Zulu di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun terjadi penggeledahan ternak 

dan perselisihan perbatasan antara pasukan Zulu dan pemukiman Inggris . 

Lord Chelmsford Inggris memutuskan untuk mengakhiri perselisihan dengan 

menaklukkan kekaisaran Zulu. 

Pada tanggal 22 januari 1879 pasukan Inggris utama, lebih dari seribu 

orang, diserang oleh pasukan Zulu di lereng gunung Isandhlwana. Hampir 

semua orang Inggris terbunuh hanya beberapa dari mereka yang melarikan 

diri.  

Inggris telah meninggalkan sebuah partai kecil yang teridir dari seratus 

orang untuk menjaga orang sakit dan melukai Roke Drift, sebuah sungai di 

sungai Tugela. Pada sore hari setelah pembantaian di Isandhlwana empat ribu 

pasukan Zulu diserang. 

Sebagian besar pasukan Zulu hanya memiliki tombak, tapi beberapa 

memiliki senapan dan semua bertempur dengan sangat berani. Inggris 

memiliki senapan, namun terganggu oleh kegelapan dan jumlah pasukan 

Zulu yang sangat banyak. Sepanjang malam pertempuran berlangsung. 

Segera setelah menjelang fajar Zulu mundur. Sekitar empat ratus pasukan 



 

Zulu dan dua puluh lima orang Inggris telah meninggal. Sebelas Victoria 

Crosses dan sembilan mendali perilaku yang terhormat diberikan sebagai 

keberanian kepada tentara Inggris karena pertahanan heroik mereka. 

Iwo Jima 

 

 

 

 

 

 

Iwo Jima adalah 

sebuah pulau di 

Samudra Pasifik dimana pertempuran sengit diperjuangkan pada tahun 1945. 

Pulau itu sangat penting, kepentingan militer karena pesawat berbasis di 

sana bisa digunakan untuk membom Tokyo, ibukota Jepang, jenderal 

Amerika bertekat untuk merebut pulau itu. Orang Jepang sangat ingin 

menghentikan mereka. 

Selama berbulan-bulan di tahun 1944 pertahanan Jepang dibangun dengan 

rumit. Tempat penampungan di bawah tanah dibangun untuk melindungi 

pasukan dari bom dan tembakan, sementara terowongan panjang 



 

menyebabkan posisi senjata yang bisa digunakan untuk menyapu pulau dan 

untuk melindungi satu sama lain. Lebih dari dua puluh ribu tentara Jepang 

ditempatkan di pulau itu karena serangan Amerika tampaknya semakin 

meningkat. 

Pada tanggal 16 Februari 1945 armada invasi Amerika tiba. 

Terdiri dari tujuh puluh ribu marinir yang didukun oleh kapal perang, 

kapal penjelajah, pesawat terbang dan lebih dari delapan ratus kapal lainnya. 

Selama dua hari, kapal-kapal tersebut menembaki tembakan senjata 

tentara pulau tersebut saat pesawat tersebut mengebom posisi Jepang. Ketika 

fajar tanggal 19 Februari Marinir menyerbu ke darat dari pendaratan kapal. 

Namun, banyak arsitek pesawat tenggelam atau hancur dan pasukan menjadi 

bingung. Tembakan Jepang menimbulkan korban luka berat. Akhirnya 

pasukan Amerika mendapat pijakan dan bisa membawa pasukan bagian 

meriam ke darat untuk mendukung serangan infanteri.  

Namun, saat itu orang Jepang tidak menyerah karena mereka memiliki 

perintah untuk mempertahankan pulau itu sampai mati. Orang Amerika harus 

membawa bala bantuan pada tanggal 27 Februari. Pertarungan sengit 

berlanjut sampai tanggal 16 Maret. Sekitar dua puluh ribu orang Amerika 

menjadi korban, sementara hampir setiap tentara Jepan terbunuh. 

Joan dari Arc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan dari Arc memimpin tentara Prancis menyerang Inggris dan berhasil 

mengembalikan kemerdekaan ke negaranya, meskipun dia kehilangan nyawa 

dalam prosesnya. 

Joan lahir dalam keluarga petani sederhana di Domremy pada tahun 1412 

dia mengatakan bahwa dia telah menerima pesan dari Tuhan dalam bentuk 

sudara dan penglihatan para Orang Suci Catherine dan Margaret. Visi 

tersebut memintanya untuk menyelamatkan bangsanya dengan melawan 

orang Inggris. Joan memberi tahu tuan tanah setempat tentang ini, tapi dia 

pikir dia hanyalah seorang gadis konyol dan mengirimnya pulang. 

Pada tahun 1429 Domremy sendiri dipecat oleh pasukan Burgundia yang 

bersekutu dengan Inggris. Joan kembali mendengar suaranya. Seorang 

pemuda bernama Jean de Metz, meminjamkan beberapa pakaian pria dan 



 

mengatur agar di bisa menemui Dauphin, pewaris takhta Prancis. Dauphin 

meminta para gerejawan untuk menanyai Joan tentang apa yang dilihatnya. 

Ketika para gerejawan menyatakan bahwa Joan benar-benar menerima pesan 

surgawi, Dauphin memberikan baju zirahnya dan menugaskannya untuk 

memimpin beberapa pasukan. 

Joan dengan cepat membuktikan dirinya dengan berani bertarung dalam 

peperangan dan mendapat hadia untuk mkepemimpinan dan memberi 

inspirasi pasukannya. Dia menjadi pemimpin favorit tentara Prancis, yang 

percaya bahwa dia memiliki kekuatan supernatural yang diberikan oleh 

Tuhan. Ketika Joan tiba di Orleans, dia memimpin sebuah serangan yang 

berhasil terhadap tentara Inggris. Diaa kemudian pindah ke Reums dan 

mengatur agar Dauphin dinobatkan sebagai Raja Prancis di karedral. 

Awal tahun 1430 Joan ditangkap saat memimpin pertahanan heroik 

Compiegne. Sekelompok gerejawan baru berkumpul dan mereka menyatakan 

bahwa penglihatan Joan berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Pada tanggal 30 

Mei 1431 dia dibakar di tiang pancang karena berada dengan persekutuan 

iblis 

Setelah kematiannya banyak mukjizat yang dikaitkan dengan Joan. Pada 

tahun 1919, Gereja Katolik menyadari kemurnian motif dan perasaan 

religiusnya dengan menjadikannya orang suci. 

 



 

 

 

 

 

 

Leonidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raja Yunani, Leonidas, menjadi terkenal karena tindakan heroiknya dalam 

pertempuran Thempoylae pada tahun 480 SM. 

Pada tahun itu banyak sekali tentara dari ratusan ribu orang Persia, yang 

dipimpin oleh Xerxes untuk menyerang wilayah Yunani. 

Rute penyerang melewati jalur Thermopyle yang sempit. Leonidas, Raja 

Sparta, memimpin sebuah pasukan kecil yang terdiri dari sekitar tiga ratus 



 

orang untuk menghalangi jalannya. Dia berharap bisa menghalangi orang-

orang Persia dengan cukup lama agar pasukan Yunani bisa mengatur dengan 

baik. Selama tiga hari jumlah orang Yunani yang putus asa jumlahnya luar 

biasa, sampai orang Persia menemukan jalan dimulai dengan pegunungan 

untuk menyebrangi Leonidas dari belakang. Leonidas dan semua orang 

Spartan dalam pertempuran 

 

Pertarungan 

Terakhir di 

“Revenge” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada 1580-an dan 1590-an Inggris dan Spanyol sedang dalam peperangan,. 

Inggris telah beralih ke bentuk kekristenan Protestan yang baru sementara 



 

Spanyol tetap setia kepada keyakinan Katolik Roma. Philip ll dari Spanyol 

bertekad untuk mengalahkan orang-orang Protestan di mana-mana. Pasukan 

Inggris membantu pemberontak Protestan Belanda sementara pelaut Inggris 

menggerebek koloni dan kapal Spanyol di Amerika. Pada tahun 1588 Philip 

mengirim armada invasi besarnya, Armada, melawan Inggris namun berhasil 

dikalahkan. 

Tuan Richard Grenville adalah salah satu pelaut Inggris paling terkenal 

yang berperang melawan Spanyol. Dia menggerebek Amerika dan berjuang 

dalam beberapa pertempuran. Pada 1591 dia dan Sir Thomas Howard 

memimpin beberapa kapal Inggris ke Azores untuk mencoba menangkap 

armada harta karun Spanyol. 

Namun, orang Spanyol mengetahui rencana tersebut dan mengirim lima 

puluh tiga kapal perang untuk menyerang orang Inggris. Tuan Thomas 

Howard melarikan diri, tapi Tuan Richard Grenville di atas kapal "Revenge" 

telah dikalahkan oleh Spanyol. Armada Spanyol berbelok di kapal tunggal 

Inggris dan sebuah pertarungan hebat terjadi. Terkadang orang Spanyol 

berhasil menaiki kapal "Revenge", tapi setiap kali orang Inggris melaju 

kembali, meriam dari "Revenge" menghantam Spanyol dan menenggelamkan 

lebih dari satu kapal. Setelah lima belas jam pertempuran, hanya dua puluh 

awak kapal "Revenge" dibiarkan hidup dan orang Spanyol menangkap kapal 

tersebut. Sir Richard Grenville terluka parah sehingga meninggal beberapa 



 

jam kemudian. Kapal "Revenge" itu rusak parah dan tenggelam tak lama 

kemudian. Pertarungan menjadi terkenal di seluruh Eropa dan Alfred, Lord 

Tennyson kemudian menulis puisi terkenal tentang hal itu. 

Dataran Tinggi Abraham 

 

 

 

 

 

 

 

Jenderal James 

Wolfe lahir di Westerham di Kent, Inggris, pada bulan Januari 1727. Dia 

menjadi perwira di kapal milik ayahnya dari Marinir pada tahun 1741 dan 

kemudian dipindahkan ke Resimen Kaki ke-12. Sejak saat itu sampai tahun 

1758 ia bertempur di Eropa. Dia berada di Pertempuran Culloden saat 

Pangeran Charles Edward, Pembela Muda yang dikenal sebagai Bonnie 

Prince Charlie, dan Highlanders Skotlandia dikalahkan oleh Duke of 

Cumberland dan tentaranya. 



 

Pada tahun 1759 Wolfe dipilih untuk merebut kota Quebec di Kanada. 

Dari kota ini Perancis menguasai seluruh wilayah Kanada. 

Pada saat ini sebuah perang besar yang dikenal dengan Perang Tujuh 

Tahun sedang berkecamuk. Eropa terbakar karena perang dan sekarang 

pembantaian telah menyebar ke Amerika Utara. Sebagai komando pasukan 

Prancis di Kanada adalah jenderal yang hebat , Marquis dari Montcalm. 

Pada bulan September 1759 dia berada di Quebec dengan kekuatan yang 

dahsyat. Kota itu berada di titik tertinggi tanah, yang dikenal sebagai Dataran 

Tinggi Abraham, menghadap ke St Abraham, yang dibawa oleh Inggris 

mereka harus mendaki dataran tinggi tersebut. 

Untuk mendaki di siang hari berarti tentara Inggris dapat dengan mudah 

menembak sebelum mereka mencapai puncak. Dia juga tahu bahwa sebagian 

besar orang-orang Montcalm menjaga sisi timur dataran tinggi. Pada tanggal 

6 September, Wolfe memindahkan tiga ribu enam ratus orangnya dengan 

perahu kecil ke sisi barat. Kemudian, enam malam kemudian, Wolfe dan 

beberapa ratus tentaranya, yang berada di bawah kegelapan, memanjat 

dataran tinggi tersebut dan bersiap untuk berperang. 

Ketika Montcalm mengetahui bahwa Inggris telah mendaki tebing, dia 

bergerak dengan cepat. Dalam pertempuran yang diikuti keduanya, Wolfe 

dan Montcalm terbunuh. Quebec sekarang termasuk orang Inggris yang, 

menguasai Kanada. 



 

Pertempuran di Stalingrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan Juni 

1941, kekuatan 

yang pernah dilihat dunia diluncurkan oleh Komando Tinggi Jerman saat 

melawan Rusia. Sebuah perang yang mengerikan diikuti. Pada tahun 1942 

tentara Jerman, yang dipimpin oleh Jenderal F von Paulus, menyerang 

Stalingrad, sebuah kota industri yang berdiri di Sungai Volga. Awalnya 

terlihat pasti orang-orang Jerman akan merebut kota. 

Tentara Rusia berdiri di tengah jalan di kota yang babak belur, punggung 

mereka ke sungai. Seiring pertarungan yang pahit dan terus berlanjut, kepala 

komando Rusia, Jenderal Zhukov, bersiap untuk menyerang balik. Dia 

mengumpulkan tentara yang besar dan maju ke Stalingrad. Orang-orang 



 

Jerman yang mengepung kota itu dikelilingi dan akhirnya terpaksa menyerah. 

Itu adalah kekalahan yang mengerikan bagi Jerman. 

Pertempuran di Gettysburg 

Pada tahun 1863 Perang Sipil yang mengerikan antara Amerika Serikat 

Bagian Selatan dan Utara telah berkecamuk selama hampir tiga tahun. 

Pada pertengahan Juni, Jenderal Robert E Lee, memimpin tentara Selatan 

(disebut Konfederasi) seribu orang, ke utara dalam upaya untuk maju melalui 

Pennsylvania dan menangkap Washington, ibu kota Uni. Pada saat yang 

sama sebuah tentara Utara yang besar (disebut Unionists) maju untuk 

menemui mereka. Kedua tentara tersebut bertatap muka pada Juli di 

Gettysburg, Pennsylvania. 

Selama tiga hari Jenderal Lee menyampaikan satu serangan demi satu. 

Pada hari ketiga pertempuran, Lee memerintahkan Jenderal George Pickett, 

yang memimpin lima belas ribu tentara, untuk menuntut di lapangan terbuka 

melawan pusat Unionist. 

Dengan berani, orang-orang Pickett berlari kencang menuju angin badai 

dan tembakan yang kolosal. Itu lebih dari sekedar tentara gagah berani yang 

bisa berdiri. Hanya setengah dari mereka yang kembali. Tentara Selatan 

kalah dalam peperangan. 



 

Lee mundur. Uni telah memenangkan kemenangan pertamanya yang jelas 

melawan Konfederasi. Pada tahun 18p perang berakhir dengan kekalahan 

karena perang berakhir dengan kekalahan di Selatan. 

3.1.3 NAMES TO REMEMBER 

 NAMA-NAMA UNTUK DIKENANG 

Sejak awal di setiap lapisan masyarakat, ribuan pria, wanita dan anak-anak 

telah menjadi orang-orang terkenal seperti Thomas Edison yaitu seorang 

penemu hebat, dan Neil Armstrong, pria pertama yang menginjakan kakinya 

bulan, wanita seperti Marie Curie, dengan suaminya yang bernama Pierre, 

pertama kalinya  menemukan radium (senyawa kimia), anak laki-laki seperti 

Wolfgang Mozart yang bisa menulis opera saat ia baru berusia dua belas 

tahun. Bahkan calon pembunuh bayaran yang bernama Guy Fawkes pun saat 

ini menjadi terkenal. 

Banyak cerita mereka dan cerita lainnya yang bisa dibaca di halaman 

berikut. 

William Caxton 

 

 



 

William Caxton lahir pada tahun 1422 di Kent, Inggris. Dia menjadi seorang 

pedagang kaya tinggal dan bekerja di Bruges, Belgia, selama bertahun-tahun. 

Di situlah dia mengetahui tentang percetakan pada saat itu. Dia memutuskan 

untuk kembali ke Inggris dan mendirikan mesin cetaknya sendiri. Jadi, 

William Caxton menjadi printer pertama dari sebuah buku di Inggris. Dia 

menjadi sangat terkenal sehingga pada suatu hari King Edward IV, bersama 

istrinya, mengunjungi Caxton dan melihat mesin cetaknya bekerja. 

William Bligh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapten William Bligh paling dikenal sebagai kapten HMS "Bounty", sebuah 

kapal Royal Angkatan Laut kelompok yang memberontak di Pasifik pada 

tahun 1789. Namun, Bligh menjalani kehidupan yang panjang dan menarik 

yang terpisah dari pemberontakan yang terkenal.  



 

Bligh lahir tahun 1754 dan pergi ke laut sebagai seorang pemuda.  

Dia menjadi terkenal sebagai navigator yang hebat dan pelaut yang bagus. 

Sayangnya, ia sulit untuk berteman dan tidak pandai menegakkan 

kedisiplinan. 

Pada tahun 1772 ia bergabung dengan Captain Cook dalam perjalanan 

ketiganya ke Pasifik. Saat Cook dibunuh oleh suku Hawaiian, Blighlah yang 

memimpin sebuah kelompok kecil ke darat untuk menyelamatkan tubuhnya. 

Pada tahun 1787 William Bligh terpilih untuk memimpin sebuah ekspedisi 

baru ke Pasifik. Keahliannya yang hebat sebagai pelaut dan navigator, 

digabungkan dengan kenyataan bahwa dia telah berlayar di Pasifik 

sebelumnya, memberinya perintah. 

Dia berlayar di HMS "Bounty" ke Tahiti untuk mengumpulkan tanaman 

sukun dan membawa mereka ke Hindia Barat sebagai sumber makanan baru 

untuk perkebunan di sana. Banyak kelompok yang menikmati kehidupan di 

Tahiti dan saat Bligh ingin berlayar, beberapa pria tidak senang. Fletcher 

Christian, Pasangan Bligh, juga ingin mengatakannya di Tahiti daripada 

melanjutkan perjalanan berbahaya dengan Bligh. Namun, "Bounty" 

melakukan pelayaran. 

Pada bulan April 28th 1789, terikat dengan Tahiti ke Tanjung Harapan, 

beberapa awak kapal. Oleh Fletcher Christian, berontak. Bligh dan orang-



 

orang yang setia kepadanya ditempatkan di sebuah kapal kecil dan terapung-

apung lebih dari empat ribu kilometer dari pelabuhan yang aman. 

Itu adalah keahlian Bligh yang hebat sebagai navgator yang 

memungkinnya membawa perahu kecilnya ke tempay yang aman di Timor. 

Beberapa pemberontak kemudian dipecat dan dieksekusi, namun ada yang 

bersembunyi di Pulau Pitcairn dan tidak pernah ditemukan. 

Setelah Pemberontakan pada "Bounty", Bligh melanjutkan karirnya di 

bidang angkatan laut. 

Dia dengan berani bertengkar di Pertempuran Camperdown dan 

Kopenhagen sebelum menjadi Gubernur New South Wales pada tahun 1805. 

Dia meninggal dengan damai di tahun 1817. 

 

 

 

Grace Darling 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 7 September 1838 kapal uap "Forfarshire" berlari ke bebatuan 

lepas di Pulau Farne dalam badai besar.Kapal itu ditumbuk berkeping-keping 

dan dengan cepat tenggelam namun beberapa orang yang selamat berhasil 

melakukannya dengan berenang dan merangkak ke batu. Gelombang 

menyapu batu dan orang-orang berada dalam bahaya besar. 

Seorang gadis lokal bernama Grace Darling, dan ayahnya melihat 

kecelakaan itu dan mereka berangkat dengan perahu dayung untuk mencoba 

menyelamatkan korban. 

Meski hanya seorang gadis kurus, Grace mengarahkan perahu dan 

menarik dayung bersama ayahnya. Pasangan ini bertempur melalui ombak 

dan menyelamatkan beberapa dari mereka yang selamat dari kecelakaan itu. 

Grace Darling kemudian diberi sebuah mendali emas untuk keberaniannya. 

 



 

Florence Nightingale 

 

 

 

 

 

 

Profesi 

keperawatan modern didirikan oleh Florence Nightingale, yang 

mempercayakan para perawat untuk masalah ilmu kesehatan dan medis. 

Pada tahun 1854 Florence mengetahui bahwa tentara Inggris terluka 

selama masa kriminal di Turki dalam kondisi sangat buruk di kota Turki 

Scutari. Florence menjadi pemimpin kelompok yang terdiri dari tiga puluh 

tujuh perawat dan membawa mereka ke Scutari. Mendorong protes 

komandan tentara, Nyonya Nightingale sepenuhnya mereformasi pelayanan 

medis. Tingkat kematian di Scutari turun dari 40% menjadi 4%. Setiap 

malam, sebelum pensiun, dia akan berkeliling ke bangsal dengan lampu 



 

untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Para tentara 

segera mengenalnya sebagai 'wanita dengan lampuya' dan dia sangat populer. 

Sekembalinya ke Inggris, dia mulai melatih orang lain dalam teori 

keperawatannya. Tidak lama kemudian semua rumah sakit menggunakan 

metodenya. Florence Nightingale meninggal pada tahun 1910 setelah 

menerima banyak penghargaan. 

Neil Armstrong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neil Armstrong adalah orang pertama yang pernah berjalan di Bulan. Dia 

membuat langkah bersejarah ini pada tanggal 20 Juli 1969 sebagai bagian 

dari misi Apollo XI. 



 

Armstrong lahir pada tahun 1930. Sebagai seorang pemuda ia terbang 

dalam Perang Korea sebelum menjadi pilot uji coba dan kemudian menjadi 

astronot. 

Pada tahun 1966 ia mengambil bagian dalam petualangan antariksa yang 

dramatis di misi Gemini VIII yang terkenal. Armstrong dan rekan 

astronotnya David Scott diluncurkan pada 16 Maret untuk menghabiskan tiga 

hari di orbit, melakukan misi ilmiah. Setelah tujuh jam pesawat ruang 

angkasa mulai berputar. Dalam beberapa menit, Gemini berputar dan terjatuh 

tak terkendali, berbalik setiap dua detik sekali. 

Armstrong menyadari bahwa sebuah roket kemudi terus berlanjut, 

sehingga semua roket ditutup dan pendorong masuk kembali digunakan 

untuk menghentikan pemintalan. Armstrong dan Scott segera kembali ke 

Bumi. 

Misi Apollo XI berjalan jauh lebih mulus. Bersama dengan Buzz Aldrin 

dan Michael Collins, Armstrong berangkat dengan sebuah roket Saturn V 

yang besar pada tanggal 16 Juli 1969. Ketika modul perintah dan modul lunar 

dipisahkan dari modul perintah (yang terus mengorbit bulan) dan turun ke 

permukaan Bulan dimana Armstrong dan Aldrin menghabiskan beberapa 

waktu. Mereka menancapkan bendera Amerika dan mengumpulkan sampel 

tanah. Mereka kembali ke modul perintah dan terbang kembali ke Bumi. 

Mereka mendarat dengan selamat pada tanggal 24 Juli. 



 

Guy Fawkes 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap tahun, pada tanggal 5 November, pesta kembang api berlangsung di 

seluruh Inggris di mana patung Guy Fawkes biasanya dibakar di atas api 

unggun. Alasan untuk tanggal ini kembali merencanakan pengianatan hampir 

empat abad yang lalu. 

Pada tahun 1605 Raja baru Inggris, James I, yang merupakan seorang 

Protestan, memberlakukan undang-undang sulit melawan Gereja Katolik. 

Sudah kurang dari dua puluh tahun sejak Armada Spanyol mencoba 

memaksakan agama Katolik di Inggris dengan paksa dan banyak orang 

percaya bahwa Gereja Katolik ingin menghancurkan Inggris. 

Sekelompok orang Katolik, yang dipimpin oleh Robert Catesby, Thomas 

Percy dan Guy Fawkes, memutuskan bahwa satu-satunya cara agar mereka 



 

bisa beribadah secara terbuka adalah dengan memasang sebuah pemerintahan 

Katolik. 

Rencana mereka adalah membunuh Raja dan pendukung utamanya dengan 

meledakkan rumah bangsawan saat Raja hadir untuk Pembukaan Parlemen. 

Para konspirator kemudian akan memberitahu semua teman Katolik mereka 

untuk bangkit dalam pemberontakan sementara tentara asing akan mendarat 

untuk menghancurkan orang-orang Protestan.  

Pada bulan Oktober 1605 semuanya dalam kesiapan. Tanpa rasa sakit, 

salah satu komplotan Katolik memperingatkan temannya, Lord Monteagle, 

untuk tidak menghadiri Pembukaan Parlemen pada tanggal 5 November. 

Lord Monteagle menjadi curiga dan memberi tahu Raja.  

Raja James menyadari bahwa ada komplotan yang melawannya dan 

memerintahkan penyelidikan. Sebuah pencarian dibuat dari gudang bawah 

tanah di bawah rumah bangsawan. Di sana tentara memerintahkan untuk 

menemukan Guy Fawkes dengan tiga puluh enam tong serbuk mesiu dan 

sekering. 

Dia ditangkap dan komplotannya dengan cepat dikumpulkan. Setelah 

persidangan singkat, Fawkes dan teman-temannya dijatuhi hukuman mati dan 

digantung, ditarik dan dibagi mejadi empat 



 

Orang-orang Inggris sangat senang telah terhindar dari kebangkitan 

Katolik sehingga mereka memulai tradisi membakar rupa Guy Fawkes setiap 

tahun pada tanggal 5 November. 

Charles Rolls dan Frederick oyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika seorang pria yang dapat membuat sesuatu yang orang inginkan untuk 

dirinya sendiri dan bertemu dengan orang lain yang dapat menjual produk 

tersebut dengan sangat sukses dan mereka memutuskan untuk membentuk 

bisnis bersama, kemungkinan besar kesuksesan akan hadir dalam usaha 

mereka. 

Begitu pula dengan Charles Rolls dan Frederick Royce. Royce adalah 

seorang insinyur brilian, lahir tahun 1863. Dia baru berusia dua puluh satu 



 

tahun saat dia membentuk sebuah firma teknik yang dia sebut Royce Limited. 

Dia adalah salah satu orang pertama yang merancang dan membangun mobil. 

Dia membuat mobil pertamanya di tahun 1904. Kini dia membutuhkan 

seseorang yang bisa menjual mobilnya. Saat itu ada pria lain yang tertarik 

dengan mobil motor. Namanya Charles Rolls dan dia pasti tahu cara menjual 

mobil dengan sukses. 

Kedua pria tersebut bertemu dan, pada tahun 1906, membentuk sebuah 

perusahaan baru bernama Rolls Royce Limited. Mobil Rolls Royce pertama 

disebut Silver Ghost dan diproduksi dalam waktu tidak kurang dari sembilan 

belas tahun. 

Mobil Rolls Royce saat ini dijual di seluruh dunia. Raja dan ratu, penguasa 

dan orang terkaya dari orang kaya dengan senang hati memilikinya. 

Perusahaan ini menjadi lebih sukses ketika pesawat terbang terbentuk dan 

mulai memproduksi mesin untuk maskapai penerbangan dunia. 

Thomas Edison 

 

 

 



 

Lahir di Ohio pada tahun 1847, Thomas Edison adalah salah satu penemu 

terbesar di dunia.  

Sebagai anak laki-laki, dia hanya menghabiskan beberapa bulan di sekolah 

karena gurunya menyuruhnya pulang untuk menangis suatu hari nanti. Guru 

telah mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar sesuatu. 

Ibu Edison, yang dulu seorang guru sekolah, sangat marah sehingga dia 

menolak untuk mengirimnya ke sekolah tapi mengajarinya sendiri di rumah. 

Dia mulai bekerja di surat kabar di sebuah kereta api, menulis dan 

mencetak korannya sendiri. Dia menemukan gramofon pada tahun 1877. 

Pada tahun 1879 ia membuat bola lampu listrik praktis pertama yang simpel. 

Kemudian dia membangun sebuah pembangkit dan menyediakan penerangan 

listrik untuk sebagian besar wilayah New York. Dia melakukan perbaikan di 

radio, telepon dan sinematografi. 

Dia meninggal pada tahun 1931. 

 

 

Bonnie Prince 

Charlie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1688 Raja Inggris, James ll, diasingkan ke luar negeri dan tahta 

tersebut diserahkan bersama kepada putrinya, Putri Maria, dan suaminya, 

Pangeran William dari Orange. 

Pada tahun 1745 cucu James, Pangeran Charles Edward Louis Stuart, 

bertekad untuk merebut kembali takhta untuk dirinya sendiri. Dia adalah 

seorang pria tinggi, tampan, muda, dikenal sebagai Bonnie Prince Charlie. 

Dia mendarat di Skotlandia pada tanggal 25 Juli 1745, bertekad untuk 

mendapatkan takhta. 

Banyak suku Skotlandia berkumpul di sekelilingnya dan, setelah menang 

di Prestonpans, dia melaju ke selatan menuju Inggris sejauh Derby. Dia 

terpaksa mundur, bagaimanapun, dan suku pemberaninya dikalahkan pada 

Pertempuran Culloden pada tahun 1746. 



 

Dia melarikan diri untuk kehidupnya, satu harapannya untuk kembali ke 

Prancis. Dia diusir dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian 

yang lain. Kemudian dia bertemu dengan Flora Macdonald yang mendandani 

dia sebagai pelayan pelayannya dan membantunya melarikan diri ke Prancis. 

Dia meninggal di Italia pada tahun 1788. 

Montgolfier bersaudara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertahun-tahun yang lalu China merayakan festival dan acara khusus dengan 

balon kecil yang terbuat dari kertas tipis dan diisi dengan udara panas. 

Pada tahun 1783 dua saudara laki-laki, Joseph dan Etienne Montgolfier, 

yang tinggal di dekat Lyon di Prancis, adalah orang pertama yang membuat 



 

balon besar yang terbang. Tinngginya 11,5 meter dan lebar 11,5 meter. Yang 

tidak dimuat manusia. 

Kedua bersaudara itu bertekat membuat balon untuk membawa 

manusia.Ini yang mereka lakukan dan pada tanggal 21 November 1783, dua 

anggota golongan bangsawan Prancis, bernama Pilatre de Rozier dan 

Marquis d’Arlandres, adalah orang-orang pertama yang melakukan 

penerbangan tanpa ikatan. 

Tuan Francis Drake 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada suatu hari di tahun 1588, pelaut terkenal, tuan Francis Drake, sedang 

bermain bola di Plymouth bersama Lord Howard dari Efingham, Laksamana 

Tinggi Inggris Tiba-tiba, seorang utusan tiba dengan berita bahwa armada 



 

kapal Spanyol yang besar, telah terlihat di Selat Inggris. Itu adalah kekuatan 

menyerang yang telah dikirim oleh Raja Spanyol, musuh Inggris. 

Lord Howard ingin meninggalkan permainan bola. Drake menyeringai. 

“waktu untuk menyelesaikan permainan dan mengalahkan orang-orang 

Spanyol juga,” katanya pada hari-hari berikutnya, peledakan berturt-turut 

pada kapan Spanyol oleh kapal Inggris bersamaan dengan, badai saluran, 

dengan geram, mengalahkan armada kapal. 

Drake, lahir sekitar tahun 1540, adalah musuh yang bertekat mengalahkan 

Spanyol. Dia memimpin ekspedisi untuk merampas harta armada kapal 

Spanyol yang kembali dari Amerika. Dia telah menghancurkan kapal 

Spanyol yang kembali ke Amerika. Dia telah menghancurkan armada 

Spanyol di pelabuhan Cadiz pada tahun 1587 dan dengan demikian ‘Raja 

Spanyol kebakaran jenggot.’  

Dia adalah orang Inggris pertama yang berlayar mengelilingi dunia dan 

Ratu Elizabet ini mengenalnya. Dia meninggal pada tahun 1596. 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozart lahir pada tahun 1756, di kota Salzburg di Austria, dia adalah seorang 

musisi terkenal. Hebatnya lagi, anak muda itu mulai menggubah musik pada 

usia sangat dini. Dia baru berumur enam tahun dimana, kakanya Maria Anna 

(juga seorang musisi kelas satu) dia tampil di hadapan Kaisar Austria. 

Mereka mengejutkan seluruh pengadilan saat mereka bermain piano dan 

biola. 

Ayah mereka kemudian membawa mereka keliling ke Paris dan London di 

mana mereka tampil di hadapan pengadilan keRajaan Prancis dan Inggris. 

Mozart menjadi terkenal di Eropa. 

Mozart berusia empat belas tahun saat opera pertamanya dimainkan di 

Teater La Scala di Milan, Italia. Ini adalah kesuksesan yang instan. Sejak saat 



 

itu ia menulis lebih banyak opera gereja dan ruang musik dan menjadi salah 

satu komposer terbesar di dunia, meninggal pada tahun 1791. 

Michelangelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahir di Caprese, Italia, pada tahun 1475 Michelangelo Buonarroti dibawa 

oleh ayahnya ke Florence saat dia masih bayi. Pada waktu itu, kota Florence 

merukan pusat pengerakan seni yang hebat. Seniman, pematung, penyair dan 

bakat emas berkumpul disana , semua berusaha dengan penuh semangat 

untuk menghasilkan karya seni yang hebat. 

Ayah Michelangelo adalah seorang hakim dan tidak menyukai ide 

anaknya untuk menjadi seorang seniman meskipun anak laki-laki itu 

menujukkan bakat luar biasa saat ia baru berusia dua belas tahun. Akhirnya 



 

ayahnya mengalah dan anak itu magang ke pelukis terkenal. Tak lama 

kemudian menjadi jelas dia adalah seniman yang hebat. 

Tak lama kemudian, Michelangelo beralih ke seni memahat. Saat itu 

Florence diperintah oleh Duke Lorenzo yang hebat Michelangelo mendatangi 

Lorenzo dan menyadari kemampuan pemuda tersebut, dia membawa anak itu 

kerumahnya sendiri. Di sanalah Michelangelo menjadi pematung yang hebat. 

Lorenzo meninggal dunia pada tahun 1492 dan empat tahun kemudian 

Michelangelo pergi ke Roma. Selama lima tahun berikutnya ia menghasilkan 

dua patung yang luar biasa. Yang pertama adalah sosok cantik dari Virgin 

Mary yang menagis di atas anaknya, Yesus, yang sekarang berada di Basilika 

Santop Petrus, Roma. Yang kedua adalah sosok besar anak laki-laki, dia 

adalah David, yang siap melawan Goliat. Patung tersebut dilihat di Florence. 

Semudah hari dimana Micheangelo meyelesaikannya. 

Michelangelo juga seorang pelukis yang hebat. Pada tahun 1512 ia 

menyelesaikan karya agungnya. Itu terdiri dari seratus empat puluh lima 

gambar yang dililukis di Sistin Chaperl di Most, pekerjaan diatas langit-langit 

dikerjakan Michelangelo dengan berbaring terlentang. 

Pada tahun 1564 Michelangelo, pelukis, pemahat, arsitek, dan penyair, 

meninggal pada usia delapan puluh sembilan tahun. 

 



 

Louis Pasteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1877 di Prancis, penyakit mengerikan yang disebut antraks 

membunuh banyak hewan. Seratus bagian dan dua puluh domba dari setiap 

orang sekarat. Menteri Peranian mengirim Louis Pasteur, seorang ahli kimia 

terkenal, untuk menemukan obat dari penyakit ini. Pasteur berhasil berkat 

kerja kerasnya menghasilkan sejumlah kuman antraks yang telah disuntikkan 

ke dalam domba. Kemudian kuman antraks hidup disuntikkan. Selama 

beberapa hari domba itu tidak sehat. Kemudian secara bertahap mereka 

semua pulih.  

Sekali lagi, Louis Pasteur telah berhasil seperti yang ia sering lakukan 

dengan eksperimennya , itulah yang pertama kali membuat susu aman 



 

disimpan dengan pemanasan dan denga cepat mendinginkannya. Saat ini, ini 

disebut pasteurisasi setelah Louis Pasteur. 

Amerigo Vespucci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus namun namanya 

berasal dari penjelajah, Amerigo Vespucci, yang lahir di Florence pada tahun 

1451. 

Pada tahun 1492 Vespucci pinda ke Sevilla di Spanyol untuk mendirikan 

bisnis. Tanah yang baru ditemukan oleh Columbus, Vespucci tertarik. Dia 

melakukan empat usaha mencari pelayaran dan satu, dia mendarat di daratan 

America. 



 

Setelah pelayaran keempatnya Raja Spanyol menempatkan Vespucci 

untuk mebuat grafik dan peta tanah baru yang ditemukan oleh penjelajah 

Spanyol. 

Peta Vaspucci yang paling dikenal sebagai kawasan ini, tanah baru 

menjadi tanah Amerigo. Nama ini bertahan sebagai Amerika. 

Tuan Walter Raleigh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sering 

dikatakan 

tentang pemerintahan Ratu Elizabeth dari saya yaitu ‘Sebuah Zaman 

Keemasan’. Tentu ini adalah periode petualangan yang hebat, ketika tuan 

Francis Darke sedang berlayar mengelilingi dunia, orang Inggris pertama 

yang melakukannya ketika pelaut lain seperti Tuan Richard Grenville dan 

Tuan Martin Frobisher menentang kekuatan Spanyol saat penyair hebat 



 

William Shakespeare dan Ben Jonson sedang menulis drama dan puisi yang 

akan bertahan selamanya. 

Salah satu yang terdepan dari kelompok pejuang dan penyair tersebut 

adalah Tuan Walter Raleigh. 

Suatu hari, melihat sang Ratu berjalan menuju genangan air yang 

berlumpur ia melepas mantelnya yang mahal dan melemparkannya ke atas 

genangan sehingga Ratu tidak mengotori sepatunya. Dia adalah salah-satu 

kegemarannya selama bertahun-tahun. 

Raleigh sering berlayar ke Amerika dan menggerebek prngiriman 

Spanyol. Dia adalah salah satu yang pertama mengenakan tembakau dan 

kentang ke Inggris. Dikatakan bahwa dalah yang menamai koloni Amerika 

‘Virginia’ untuk menghormati gelar Elizabet ‘The Virgin Queen’ 

Ketika dia meninggal dunia pada tahun 1603, James datang ke takhta. Dia 

memenjarkan Raleigh kerena pengkhianatan namun membebaskannya untuk 

memimpin sebuah ekspedisi ke Amerika Selatan.  

Sekembalinya dari ekspedisi yang tidak berhasil itu, Tuan Walter Raleigh 

diadili atas tuduhan pengkhianatan dan hukuman mati. 

Jack Cornwell  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Cornwell adalah salah satu yang termuda yang pernah ada yang 

memenangkan Victoria Croos, penghargaan tertinggi Inggris untuk 

keberanian dalam pertempuran. 

Pada tahun 1961 Inggris sedang berperang dengan Jerman. Pada tanggal 

31 Mei, Armada Laut Tinggi Jerman sedang berlayar ke utara dari Jutlandia 

saat kapal tersebut terlihat oleh pasukan Inggris kecil di bawah Admiral 

Beatty. Kapal induk Inggris yang terdiri dari dua puluh empat kapal perang, 

empat kapal pesiar dan delapan kapal pemburu berada di dekatnya sehingga 

Beatty berpaling untuk bergabung dengan mereka. Salah satu kapal Beatty 

yang paling belakang adalah HMS “Chester”, sebuah kapal penjelajah yang 

ringan. 

Jack Cornwell yang baru berusia enam belas tahun, yang sebelumnya 

bertugas di HMS “Lancaster” penglihatan dari senjata depan “Chester”. 



 

Tugasnya adalah untuk menyesuaikan jangkauan senapan untuk memastikan 

kapal itu menabrak kapal musuh. Kira-kira pukul lima sore senapan di depan 

terkena cangkang musuh dan hancur. Cornwell terluka parah namun tetap 

tinggal di posnya untuk melihat adanya perubahan arah kapal musuh.  

Satu jam kemudian armada Inggris muncul dan Cornwell meninggalkan 

jabatannya untuk menerima pertolongan medis Inggris telah memenangkan 

sebuah kemenangan penting. Sayangnya Cornwell meninggal beerapa jam 

kemudian.  

Emmeline Pankhurst  

 

 

 

 

Sampai tahun 1918 wanita di 

Inggris tidak diizinkan untuk 

memilih dalam pemilihan. Para wanita yang memprotes agar diberi suara 

dipimpin oleh Emmeline Pankhurst. 

Dia lahir pada tahun 1858 dan pada tahun 1879 menikahi seorang 

pengacara bernama Dr R. Pankhurst. Sepuluh tahun kemudian pasangan 

tersebut mendirikan Perserikatan Franchise Wanita dimana perempuan diberi 



 

hak suara yang sama dengan laki-laki. Setelah empat belas tahun tidak 

berhasil, Nyonya Pankhurst memulai gerakan Suffragette di tengah 

demonstrasi kekerasan. Dia ditangkap beberapa kali dan dikirim ke penjara 

setidaknya dalam delapan kesempatan.  

Pada tahun 1914 Perang Dunia Pertama dimulai. Selama perang, wanita 

melakukan pekerjaan penting dan memberi kontribusi besar pada 

kemenangan tersebut. Akhirnya pada tahun 1918 Parlemen mengizinkan 

perempuan untuk memilih pada pemilihan. 

Nyonya Pankhurst menang. 

Edith Cavell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Selama Perang Dunia I Edith Cavell menjadi pahlawan besar di Inggris.  

Ketika perang pecah pada tahun 1914, Edith Cavell adalah perawat senior 

di sebuah rumah sakit besar di Brussels. Ketika Jerman merebut Brussels, dia 

memutuskan untuk tetap tinggal. 

Pada awal 1915 seorang tentara Inggris yang melarikan diri datang ke 

Nurse Cavell dan meminta bantuan. Dia memberinya makanan dan tempat 

untuk beristirahat sebelum dia mencoba menyeberangi perbatasan Belanda 

dan mencapai kebebasan. Segera Perawat Cavell membantu banyak tentara 

untuk melarikan diri dari Jerman. 

Pada tanggal 5 Agustus, polisi rahasia Jerman menangkapnya dan dia 

dilemparkan ke dalam penjara. Pada tanggal 7 Oktober dia diadili, terbukti 

bersalah membantu musuh-musuh Jerman dan dijatuhi hukuman mati. 

Diplomat Amerika di Belgia berusaha menyelamatkan hidupnya, namun 

tentara Jerman bersikeras. Pada tanggal 12 Oktober, Perawat Cavell 

dieksekusi. Negara-negara yang tidak terlibat dalam perang merasa ngeri 

bahwa Jerman harus melakukan hal seperti itu. 

Yuri Gagarin 



 

 

 

 

 

 

 

 

Manusia pertama yang memasuki ruang angkasa, Yuri Gagarin menjadi 

Pahlawan Uni Soviet dan kepribadiannya yang terkenal di dunia. 

Pada tanggal 12 April 1961 Yuri Gagarin, yang baru berusia dua puluh 

tujuh tahun, naik ke kapal luar angkasa Vostok 1. Vostok bertengger di atas 

sebuah roket besar. Ini terdiri dari bola setinggi 2,3 meter yang dilengkapi 

instrumen ilmiah dan dengan kursi kecil untuk pilot. 

Beberapa menit setelah lepas landas, Gagarin mengirim pesan radio yang 

menyatakan bahwa semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Radio 

Moscow dengan bangga mengumumkan kepada dunia bahwa seorang pria 

berada di luar angkasa. Setelah satu orbit, yang berlangsung hanya seratus 

delapan menit, Gagarin kembali ke Bumi. Dia terjun payung dari pesawatnya 

sebelum mendarat, seperti yang direncanakan, karena Soviet belum 

menemukan prosedur pendaratan yang aman. 



 

Gagarin sekarang terkenal dan mengunjungi banyak negara untuk 

membicarakan misinya ke luar angkasa. Gagarin terbunuh pada tahun 1968 

ketika sebuah misi pelatihan yang salah secara tragis. 

Marie Curie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Curie adalah istri Pierre Curie dan keduanya adalah ilmuwan brilian, 

Pierre mempelajari efek panas pada magnetisme. Marie mengerjakan 

uranium. Bersama-sama mereka menemukan radium yang sangat berhasil 

dalam membantu menyembuhkan banyak penyakit, sekaligus menjadi 

penting di industri. 

Pekerjaan panjang mereka dan hadiah tahun 1903 mereka berbagi Nobel 

Fisika. Marie Curie juga memenangkan Hadiah Nobel Kimia pada tahun 

1911. 



 

Pangeran Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward, Pangeran Hitam, memimpin tentara Inggris selama Perang Seratus 

Tahun dengan Prancis. Dia memiliki reputasi untuk tindakan keras dan 

berani. 

Dikenal sebagai Pangeran Hitam. Pada tahun 1345, ketika usianya baru 

lima belas tahun, ayahnya menempatkannya sebagai komandan sebagian 

tentara Inggris pada Pertempuran Crecy. Tentara Inggris yang kecil itu 

mengalahkan tentara Prancis yang jauh lebih besar dan Edward bertempur 

dengan berani. 

Pada tahun 1356 Edward memimpin tentara Inggris lainnya ke Prancis. Di 

Poitiers, enam ribu orangnya dikejutkan oleh tentara Prancis yang berjumlah 



 

dua puluh satu ribu orang. Edward dengan cerdik menyembunyikan 

pemanahnya di kebun anggur dan menggunakan kesatria untuk menyerang 

tentara Prancis. Orang Prancis dipukuli dan Edward bahkan berhasil 

menangkap Raja Prancis, John ll. Pada tahun 1362 dia diangkat menjadi 

penguasa wilayah-wilayah di Prancis yang ditaklukkan oleh Inggris. 

Pada 1371, bagaimanapun, Edward jatuh sakit. Dia lelah dengan 

kampanye dan pertempuran terus menerus dan meninggal pada tahun 1376. 

  



 

CHAPTER IV 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

 

4.1   Conclusion 

In this chapters, the writer presents conclusion of the process of 

translating The Pictorial Encyclopedia, written by Petter Haddock Limited in 

Bridlington, England. The Pictorial Encyclopedia contains many knowledge 

about story in the past. This book tells about interesting sections such as 

Dangerous Journey, Wars and Warrior and Names to Remember. The reason 

I choose this book is because I am interested in the story on this book, the 

contents of this book are, around the world, world leaders, myths and 

legends, dangerous journeys, wars and warriors, and names to remember. 

Some of the familiar figures such as Thomas Edison, Neil Armstrong, Marie 

Curie and others famous people have stories that attract readers and increase 

knowledge. This book tells a history that may be remembered when we read 

it.  

This translation is to know the translation theory and translation 

method by Peter Newmark and to know the content of the book, too. The 

writer and the reader can take knowledge from this book by reading this 

translation 



 

The writter faced difficulties in translating this book as there are many 

difficult words to translate, but the writer was helped by the translation 

method references and tries as hard as possible to solve the problem. The 

writer used some translation method, there are word for word, literal 

translation, free translation, idiomatic translation and faithful translation. 

4.2 Suggestion 

 After the writer finished the book entitle “The Pictorial 

Encyclopedia”,there are some suggestion for readers who want to conduct 

final report on translation. The translator gives some suggestion for other 

translator, to have knowledge about translation including translation method 

and strategy that could support and make easier the translation process, and 

to encourage the translator to consult his/her translation to anyone who can 

help, so he/she could diminish the error. 

 


