
 

BAB VI 

KESIMPULAN 

 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai Dampak Positif Dijatuhkannya Bom Atom di Hiroshima dan 

Nagasaki, dapat disimpulkan bahwa dijatuhkannya bom atom di 

Hiroshima dan Nagasaki karena Jepang yang terus menerus merasakan 

kemenangan dari perang dalam perang melawan Tiongkok, Korea serta 

Russia memberikan rasa tidak puas untuk Jepang, namun, Amerika lebih 

membela Tiongkok  sehingga Jepang merasa terkhianati lalu turut andil 

dalam berperang bersama Jerman melawan Amerika dan menjatuhkan 

bom di Pearl Harbor yang dimana Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika 

Serikat tengah berlabuh di Pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii, pada hari 

Minggu pagi, 7 Desember 1941. Dijatukannya bom di Pearl Harbor 

merupakan tantangan dari Jepang untuk berperang dengan Amerika. 

Insiden tersebut adalah salah satu cikal bakal terjadinya Perang Dunia II 

dan alasan mengapa Jepang bisa turut andil dalam berperang di Perang 

Dunia II. 

 Dengan turut andilnya Jepang dalam Perang Dunia kedua 

menghasilkan banyak  korban dan pertumpahan darah dalam prosesnya. 

Naasnya, Jepang pun kalah karena Amerika menjatuhkan bom dengan 

teknologi terbaru yang menyapu habis Kota Hiroshima dan Kota Nagasaki. 

Kerusakan yang dialami Hiroshima dan Nagasaki sangatlah parah. Gedung 

dan rumah hancur tak tersisa, kebakaran beradius km membakar seluruh 

kota dan juga cahaya yang dipancarkan dari bom mengakibatkan radiasi 

kepada setiap orang yang berada didekat tempat dijatuhkannya bom atom 

tersebut.  

Dari banyaknya dampak negatif dari dijatuhkannya bom atom, penulis 

juga dapat menyimpulkan bahwa adanya sebuah dampak positif dari 

dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tidak 

selamanya yang dianggap negatif itu selalu menghasilkan hal yang negatif. 



 

Walaupun tidak banyak, tetapi, pasti ada sisi positifnya karena 

sebagaimana dunia ini berjalan dengan dua sifat bertolak beakang namun 

selalu berdampingan. Hal yang bisa penulis simpulkan sebagai sebuah 

dampak positif dari dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 

adalah dengan perubahan Undang-undang mengenai perempuan. Dalam 

UU tersebut menyebutkan tentang kesetaraan gender sehingga wanita bisa 

memiliki pekerjaan. Bukan berarti sebelumnya wanita tidak boleh bekerja 

sama sekali, tapi upah yang diterima wanita jauh berbeda dengan upah 

yang diterima pria walaupun mereka melakukan pekerjaan yang sama. 

Dengan adanya perubahan dalam UU tersebut, wanita dapat menunjukkan 

potensinya dan juga berperan dalam memajukan perekonomian negara.  

Selain perubahan UU dan peranan wanita dalam dunia kerja, hal yang bisa 

disimpulkan sebagai dampak positif adalah dibangunnya Yayasan Riset 

Efek Radiasi guna terus mencari penyembuh efek radiasi nuklir dan juga 

merupakan sebuah kemajuan dibidang teknologi dan kesehatan.


