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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dampak dari invasi AS 

ke negara Irak banyak memberi perubahan bagi negara Irak. Banyaknya 

infrastruktur dan bangunan di Irak yang hancur senghingga memberi pengaruh 

dan dampak yang berkepanjangan terhadap rakyat Irak sehingga membuat 

kaadaan rakyat Irak semakin mengarah ke ranah yang jauh akan rasa aman dan 

tenang seperti sedia kala. Perubahan sosial yang diasumsikan muncul sebagai 

dampak dari Invasi Amerika pada masyarakat Irak salah satunya adalah semakin 

memanasnya perang saudara antara penduduk Irak sendiri, yaitu kelompok sunni 

dan syiah. Seperti diketahui bahwa di Irak, mayoritas penduduknya adalah 

Muslim dan 60% bermazhab Syiah, sedangkan 40% lainnya terbagi ke dalam 

kelompok Muslim yang bermazhab Sunni dan pengikut agama-agama lain. 

Fenomena di atas jelas akan menimbulkan konflik internal di antara masyarakat 

Irak. Kemungkinan pertama, yaitu perang saudara atau perseteruan antara 

kelompok Sunni dan Syiah, sudah terbukti dari kasus terbunuhnya pemimpin 

spiritual Kaum Syiah Irak, yaitu Abdul Majid al-Khui putera bungsu Ayatullah al-

Khui sebagai tokoh paling penting di mata para pengikut Syiah Irak. Dan hal ini 

akan terus berlanjut sampai ada kebijakan politik dan sosial yang akan meredam 
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permusuhan mereka, yang datangnya dari pihak pemerintahan yang menjadi alat 

untuk mendamaikan kedua kelompok yang bermusuhan tersebut. Dan setelah 

invasi AS Irak pun menjadi negara yang kurang akan keamanan sehingga semakin 

berkembangnya terorisme di Irak Konflik-konflik sering terjadi dan pemboman 

juga sering terdengar oleh kita di berita seperti serangan teror pemboman yang 

terjadi di kawasan barat baghdad yang menewaskan 10 orang pada tanggal 03 

september 2013. Pasca invasi AS keadaan masyarakat Irak menjadi kacau mereka 

kehilangan sanak saudara, orang tua dan juga pekerjaan mereka sehingga 

membuat masyarakat Irak pada posisi yang tidak stabil seperti dahulu pada saat 

belum terjadi invasi. Moral bangsa Irak pun menurun keadaan yang kacau 

memaksa masyarakat Irak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, 

seperti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka terpaksa harus mejarah dan 

saling bentrok untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka. 

A. Saran 

Peperangan memang merupakan suatu hal yang sangat menyengsarakan bagi 

kehidupan umat manusia. Peperangan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh 

setiap umat. Perang bererti perbalahan menggunakan senjata sehingga membunuh 

antara sesama umat. Peperangan merupakan pertikaian yang seharusnya dapat 

dielakkan. Perang juga mengakibatkan dampak dalam bidang sosial. Perang 

merusak bidang sosial manusia. Berikut adalah dampak perang dalam bidang 

sosial, seperti menimbulkan trauma terhadap korban perang yang selamat. 
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Perang bagi korban-korban perang yang selamat masih sangat membekas. Mereka 

tentu saja masih teringat kejadian perang yang dialaminya. Berbagai luka dan 

kesedihan masih sangat diingatnya. Korban yang selamat juga kehilangan 

keluarganya, sanak saudaranya dan temannya. Kita sebagai warga Indonesia yang 

beragama dan memiliki prinsip-prinsip yang baik harus menjunjung tinggi 

perdamaian serta nilai-nilai moralitas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

 


