
BABIV 

KESIMPULAN 

Setelah Jepang mengakhiri masa Tokugawa dan memulai dengan membuka 

diri dengan dunia Baral, Jepang sadar akan ketertinggalannya dalam berbagai hal 

ilmu pengetahuan dan leknologi. sehingga Jepang mulai mempelajari ilmu 

pengetahuan Barat untuk membangun bangsanya dari kemiskinan dan kehancuran 

negaranya, apalagi setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke II 
s 

Jepang mulai terus mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi(dari Barat 
\ 

sehingga ia berhasil menyamai tingkat kesuksesan yang luar biasa, bahkan bisa dapat 

menyamai kemampuan teknologi Baral. Jepang mulai banyak membangun berbagai 

industri baru dengan bekal ilmu pengetahuan dari Baral tersebut. Pabrik-pabrik 

industri bennunculan di sana-sini untuk memproduksi barang-barang yang 

dibutuhkan pemerintah sebagai pertahanan bagi negaranya dan kebutuhan perang 

serta untuk kebutuhan masyarakatnya. 

Prioritas ulama Jepang selelah mengalami kehancuran akibal perang adalah 

membangun negaranya, sehingga Jepang lebih mengutamakan kemajuan di bidang 

ekonomi industri dan leknologi. Dengan teknologi yang sudah modern Jepang 

membangun berbagai pabrik industri, tetapi Jepang tidak melihat kedepannya bahwa 
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pabrik-pabrik industri yang bermunculan juga dapat menyebabkan masalah yang 

serius akibat limbah dari basil kegiatan industri tersebut. 

Dengan majunya industri dan teknologi Jepang telah banyak didirikan pabrik 

industri yang dapat menyebabkan banyak dibutuhkannya para pekerja untuk bekerja 

di pabrik-pabrik tersebut, sehingga ini menimbulkan arus urbanisasi yang luar biasa 

pesat. Para penduduk desa yang pada umumnya hanya petani pindah dari desa ke 

kota-kota untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik industri tersebut. 

Kemajuan industri dan teknologi yang tidak memperhatikan keseimbangan 

lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan manusia. 

Walaupun kemajuan industri dan tekrologi dapat meningkatkan kualitas hidup 
> 

manusia, namun juga dapat menimbulkan pencemaran yang sangat merugikan 

manus1a. 

Salah satu penyebab menurunnya kualitas hidup manusia melalui 

pencemaran daratan. Adanya arus urbanisasi dari desa ke kota akan menyebabkan 

kepadatan kota bertambah. Hal ini menyebabkan banyak sampah yang berserakan di 

lingkungan kota yang padat penduduk tersebut, sehingga menimbulkan masalah 

seperti masalah kesehatan dan kebersihan kota itu sendiri. 

Jepang mencoba mengatasi masalah pencemaran lingkungan melalui gerakan 

Mottainai Furoshiki yang dipelopori oleh Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yuriko 

koike. Gerakan ini dilakukan dengan cara mendaur-ulang suatu barang hingga 

berguna untuk dipakai kembali, tidak hanya sekali pakai langsung dibuang yang 

dapat menyebabkan bertambahnya volume sampah. 
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Seperti kain khas Jepang Furoshiki yang dapat digunakan dalam berbagai hat. 

Furoshiki dapat digunakan sebagai kantong untuk menggantikan kantong yang 

terbuat dari plastik yang nantinya akan dibuang dan menyebabkan limbah yang tidak 

dapat terurai dalam tanah. Juga dapat digunakan untuk membungkus barang atau 

hadiah, serta sebagai dekorasi rumah tangga dan lain sebagainya. 

Penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan baik secara teknis 

maupun non-teknis. Untuk memulainya diperlukan niat dan kesungguhan hati 

segenap warga masyarakat, terutama tanggung-jawab moral dari mereka yang merasa 

menjadi pelaku atau penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 
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GLOSARI 

: Ilmu mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

kondisi alam sekitamya. 

: Sesuatu hal yang menjadi aus (berlubang) karena geseran. 

: Penerobosan magma ke dalam batuan atau diantara batuan lain, 

penerobosan air laut dan sebagainya ke lapisan tanah sehingga terjadi 

peecampuran air laut dengan air tanah. 

: Arang sisa yang diperoleh setelah arang gas atau arang lemak 

dipanaskan. 

: Segala ketentuan dan aturan mengcnai kctatancgaraan (undang 

undang dan sebagainya). 

: Mengandung beberapa unsur yang rumit, sulit dan saling 

berhubungan, sistem ide yang tertekan atau dikuasai oleh emosi 

sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar. 

N 

Nafta : Sulingan minyak bumi yg mempunyai titik didih rendah sehingga 

mudah menguap, digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar. 
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