
BAB IV 

ANALISA DAN KESIMPULAN 

4. 1 ANALISA 

Keberadaan wanita karir di Jepang setelah perang dunia ke II 

cukup meningkat, munculnya wanita karir di Jepang karena perubahan 

struktur masyarakat yang berubah akibat berbagai peristiwa sebelum 

perang dunia II. Meningkatnya wanita pekerja Jepang pada tahun 1970. 

Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang 

menjelaskan tidak adanya diskriminasi antar gender, yang mengakibatkan 

banyaknya wanita Jepang memilih untuk bekerja daripada memiliki anak.. 

Kaum wanita menjadi lebih diakui, baik dalam pendidikan maupun 

dalam pekerjaan. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan 

masyarakat Jepang akibat industrialisasi, dan dilandasi oleh perubahan 

terhadap kode hukum, tradisi keluarga ie pun perlahan--lahan mulai 

ditinggalkan oleh generasi muda di Jepang, dan diganti oleh sistem 

kekerabatan kaku kazoku. Di dalam pasal 24 adanya menolak dominasi 

le, dan menyatakan pentingnya martabat individu dan kesamaan hak. 

Menurut undang-undang tersebut mengatakan dengan tegas pentingnya 

martabat individu dan kesamaan derajat pria dan wanita di dalam 

kehidupan keluarga. Antara pria dan wanita disatukan dalam ikatan yang 

sakral yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dilaksanakan 

berdasarkan kesediaan kedua belah pihak yang bersangkutan, ini 
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merupakan asas baru yang memiliki garis keturunan langsung dan 

diterimanya sistem pasangan perkawinan yang didasarkan asas keluarga 

inti. Akibatnya pewarisan terhadap status kepemimpinan ie sudah tidak 

mungkin lagi. Undang-undang baru itu melambangkan suatu perubahan 

dalam kehidupan keluarga Jepang. Hukum ini dibuat berdasarkan 

konstitusi tahun 194 7. 

Adanya pegertian ini ditegaskan lagi oleh teori Kumiko Fujimura 

Fanselow dan Atsuko Komeda (1995: 345) dalam bukunya yang berjudul 

Japanise Women New Feminist Perspectives On The Past, Present or 

Future yang dikatakan bahwa wanita dan pria ada pada posisi yang sama 

dan bahwa adanya penghapusan kelas sosial perempuan dan laki-laki 

yang mengarah pada kebebasan bagi wanita. 

Menurut teori di atas dijelaskan bahwa esamaan hak antara pria 

dan wanita sama dimata hukum, sehingga menyebabkan peningkatan 

jumlah wanita pekerja di Jepang. 

Munculnya pekerja wanita di Jepang pada saat itu disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain kurangnya jumlah tenaga kerja, adanya 

perubahan struktur dalam mata pencaharian, dan dihapusnya diskriminasi 

antara pria dan wanita. 

Setelah perang dunia ke II pergeseran pandangan kaum pria 

Jepang terhadap kaum wanita Jepang mulai berubah. Keberadaan kaum 

wanita di dalam dunia kerja mulai lebih diperhitungkan, kesempatan kaum 

wanita untuk berkarir semakin terbuka luas, dan juga didukung oleh 
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berkembangnya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh wanita 

Jepang, karena berkarir menjadi salah satu pilihan bagi para wanita yang 

ingin merubah hidupnya agar menjadi lebih baik, dan apabila mereka 

sudah dapat mencapai karirnya, banyak hal yang akan mereka 

korbankan. 

Keputusan wanita Jepang untuk berkarir dapat memberikan 

dampak bagi wanita karir itu sendiri baik terhadap kehidupannya pribadi 

maupun dalam kehidupan keluarganya. Dampak yang ditimbulkan adalah 

menurunnya jumlah anak yang dilahirkan arena untuk membesarkan 

anak memerlukan biaya yang besar. 

Seorang wanita karir yang telah menikah, dan memutuskan untuk 

memiliki anak tetapi juga ingin meneruskan karirnya, tidak mungkin 

memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Hal ini yang menyebabkan 

wanita Jepang memilih untuk berkarir. 

Penurunan angka kelahiran berpengaruh juga terhadap sektor 

ekonomi yang berdampak pada kurangnya populasi usia produktif, yang 

berarti kurangnya tenaga kerja pada sektor yang membutuhkan tenaga 

manusia. 

Di masa depan dengan sedikitnya jumlah anak-anak yang 

dilahirkan, maka dalam dunia ketenagakerjaan sedikit pula jumlah anak 

anak yang masuk, mengakibatkan semakin banyaknya jumlah penduduk 

lanjut usia. Hal ini tak terelakan generasi berikutnya tidak akan dapat 

menopang sistem perekonomian. 
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KETERANGAN : 

@ Setelah perang dunia ke II diikuti oleh runtuhnya ie. Pemerintah 

mengeluarkan undang - undang pasal 24 yang berisi tentang perubahan 

struktuk sosial mengenai persamaan derajat antara kaum pria dan wanita. 

@ Menurut teori Kumiko Fujimura Fanselow dan Atsuko Komeda dikatakan 

bahwa: adanya penghapusan kelas antara pria clan wanta, yang 

mengarah pada kebebasan bagi wanita. 
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® Dengan adanya pasal dan teori tersebut banyak wanita memilih untuk 

bekerja 

@ Kesempatan bekerja bagi wanita Jepang terbuka luas, karena mereka 

ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, namun mereka tidak bisa 

membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak 

@ Perekomonian yang pesat membutuhkan tenaga kerja dan membuat 

wanita semakin diakui dan dibutuhkan. Mereka menutuskan bekerja untuk 

membantu pendapatan suami, namun setelah mereka bekerja dan 

menikah mereka tidak bisa membagi waktu antara karir dan memiliki anak. 

@ Rendahnya angka kelahiran di Jepang rnenimbulkan dampak 

berkurangnya SOM pada masa yang akan datang. Sedikitnya jumlah bayi 

yang lahir dikhawatirkan rnengurangi kelangsungan hidup masyarakat 

Jepang yang akan datang, karena tidak adanya lagi generasi penerus. 
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4. 2 KESIMPULAN 

Dari deskripsi dan analisa data yang berhubungan dengan 

penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa posisi wanita sebelum 

perang dunia II, status sosialnya lebih rendah dari pria. 

Perubahan jaman yang semakin berkembang di dalam masyarakat 

Jepang, dilandasi oleh perubahan terhadap kode hukum di Jepang 

setelah perang. Tradisi keluarga le perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh 

generasi muda di Jepang, dan berubah menjadi sistem kaku kazoku. 

Dipandang dari segi hukum, di dalam pasal 24 dikatakan dengan tegas 

bahwa pentingnya martabat individu dan persamaan derajat pria dan 

wanita di dalam kehidupan keluarga. 

Antara pria dan wanita disatukan dalam ikatan yang sakral yang 

disebut pernikahan, akan tetapi wanita masih merasa di diskriminasi 

dalam hal rumah tangga. Karena sikap suami terhadap istri tidak peduli 

terhadap istri, membuat istri bangkit untuk mandiri, dan lebih memilih 

berkarir dibandingkan memiliki anak. 

Seiring dengan perubahan pola pikir wanita di Jepang sekarang ini, 

kemauan wanita untuk bekerja semakin besar. Dengan demikian 

peningkatan bagi wanita pekerja ini secara tidak langsung berimbas pada 

gejala penundaan pemikahan dan penurunan angka kelahiran di Jepang. 

Sebelum perang, anak-anak di Jepang dianggap sebagai harta 

kekayaan, namun setelah perang keberadaan anak menjadi suatu 

pertimbangan bagi pasangan suami istri, karena dengan mempunyai anak 
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mereka harus memikirkan tentang kebutuhan dan biaya hidup yang harus 

mereka keluarkan jika memiliki anak. Hal tersebut merupakan salah satu 

faktor terjadinya penurunan jumlah angka kelahiran (shoushika) di 

Jepang. 
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GLOSARI 

C 

Chounan % } 

le 

K 

Kaku Kazoku #3 # 

Kazoku .l# 

Koshu f± 

Kouhai (% 

M 

Muko ## 

Myoji 4#- 

N 

Anak laki -- laki 

Sistem keluarga Jepang 

Keluarga Inti 

keluarga 

Kepala Rumah Tangga 

junior 

Menantu Pria 

Nama keluarga Jepang 

Nenkojoretsu @;751] Seseorang yang harus menempatkan diri sesuai 

s 

Seikatsu kyoudai /EE Kehidupan bersama 

54 



Seikatsu shudan EiE H Kelompok kehidupan masyarakat Jepang 

Senpai 'Ed 

Shinjinrui ## Ai 

Shinkenpoo #r±; 

Shoushika iJT{ 

y 

Yome 

Senior 

Generasi manusia baru 

Undang - undang Baru 

Penurunan angka kelahiran 

Menantu Wanita 
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