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KESIMFULAN 

"  a  e e l  s a d  a l  e  e  ad 4 e e l  a  l e  

tLert a t  tetatt ur Jtidbralt ttti e H i t t d b a t t  2 t u e u r t n t 1 y a  attw 

kurva "M" adalah kurva yang menggambarkan pola kerja wanita Jepang saat 

ini. Puncak pertama kurva "M" menggambarkan partisipasi wanita muda 

Jepang dalam ketenagakerjaan. Penurunan grafik pada pertengahan kurva 

"M" menggambarkan keluarnya wanita Jepang dari ketenagakerjaan pada 

saat mempunyai anak kecil. Puncak kedua kurva "M" menggambarkan wanita 

yang kembali bekerja setelah beberapa tahun absen dari ketenagakerjaan 

untuk perawatan anak. 

Puncak pertama kurva "M" terlihat tinggi. Hal ini di sebabkan karena 

biasanya wanita Jepang akan mencari pekerjaan setelah tamat sekolah. 

Kebanyakan, alasannya adalah karena ingin mendapct uang dan 

menggunakannya dengan bebas, untuk persiapan masa depan, untuk 

memperluas pandangan dan menjalin persahabatan. 

Penurunan yang tajam pada pertengahan kurva "M" disebabkan oleh 

keluarnya wanita Jepang untuk perawatan anak. Ada beberapa hal yang 

menyebaokan perawatan anak sebagai alasan utama keluarnya wanita 

Jepang dari ketenagakerjaan, antara lain: pertama, karena tidak ada orang 
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t i t  yii t  t i e t t a t n t u  u a r a i i t  Lttavwcuatt  a t tar ,  b e 1 t i t t ed  getawtti a t t a r  

dianggap sebagai masalah yang sulit bagi wanita Jepang yang ingin terus 

bekerja. Karena sudah makmurnya kehicdupan orang Jepang dan tingginya 

pendiikan wanita Jepang. sehingga suit untuk mencari seorang baby-sitter 

atau seorang pembantu rumah tangga. Kalau pun ada, gajinya sangat mahal. 

Untuk perawatan anak. kadang dibutuhkan bantuan dari kakek dan nenek. 

Akan tetapi, hal ini tidak biasa dilakukan. Biasanya wanita Jepang mengirim 

anaknya ke tempat penitipan anak. Tetapi kebanyakan tempat penitipan anak 

ada di kota-kota besar, dan itupun belum cukup. 

Kedua. karena masih melekatnya budaya Jepang yang memandang 

bahwa seorang ibu adalah perawat dan pendidik anak yang paling baik dan 

tidak ada orang yang dapat menggantikan apa yang dapat dilakukan oleh 

seorang ibu kepada anak kandungnya .  Se lain itu, karena adanya pandangan 

bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya pada masa 

kanak-kanak akan mempengaruhi kehidupannya ketika dewasa. 

Ketiga, arena pria Jepang sering menyadarkan pasangannya bahwa 

tugas perawatan anak dan tugas rumah tangga adalah pekerjaan seorang 

wanita, dan para suami Jepang juga sering menyerahkan pekerjaan rumah 

tangga sepenuhnya kepada istrinya, sehingga wanita merasa sangat sulit 

dalam menyeimbangkan antara tugas di tempat erja dengan tugas rumah 

tangga ketika mempunya i anak kecii. 6anyaknya lapangan pekerjaan di 
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untuk peravwatan anak. 

Alasan tersebut di atas menyebabksn kebanyakan wanita Jepang akan 

keluar dari ketenagakerjaan pada saat mempunyai anak ecl. Keluarnya 

wanita Jepang dari ketenagakerjaan ini menyebabkan turunnya grafik ke ikut 

sertaan wanita Jepang dalam ketenagaerjaan. 

Setelah anaknya tidak lagi banyak membutuhkan perhatian (misalnya 

sudah memasuki usia sekolah dasar) ,  wanita Jepang secara berangsur 

angsur akan bekerja kembali (tetapi ada juga yang tidak kembali bekerja). 

Kembalinya wanita Jepang ks dalam ketenagakerjaan ini menyebabkan 

grafik ke ikut sertaan wanita Jepang da lam ketenagakerjaan mula i  naik 

kembaii. Hal ini ditunjukkan pada puncak kedua kurva "M". Seperti terlihat 

pada grafik 3. bahwa puncak kedua kurva "M" semakin naik. Hal ini 

memperlihatkan partisipasi ibu rumah tangga Jepang dalam ketenagakerjaan 

cenderung semakin meningkat. Alasan utama mercka bekerja kembali, 

antara la in :  untuk menambah pendapatan keluarga, agar bisa memanfaatkan 

uang pendapatannya sendiri dengan bebas, dan ingin memanfaatkan waktu 

' uang. gar bisa menyeimbangkan antara tugas di tempat kerja dan tugas 

rumah tangga, wanita yang kemban bekerja ini kebanyakkan lebih memilih 

jenis kerja part-time. Karena jenis kerja part-time jam kerjanya lebih fleksibel 

dan tidak membutuhkan tanggung jawap kera yang besar, sehingga jenis 



anak. 

Dari grafik 3 dapat terlihat ecenderungan bahwa walaupun Jepang 

sud ah merupakan negara maju, perhatian masyarakat Jepang akan 

pentingnya seorang ibu kepada anaknya terutama semasa kanak-kanak 

masih cukup besar. Selain itu terlihat bahwa pembagian kerja yang jelas 

antara pria dan wanita di Jepang masih ada, sehingga pada umumnya wanita 

Jepang cenderung akan keluar dari ketenagakerjaan setelah menikah atau 

melahirkan anak. 

Di Jepang, wanita bisa eluar masu dalam ketenagakerjaan arena 

disana banyak tersedia lapangan kerja. Selain itu. jenis kerja part-time yang 

lebih cocok bagi ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab 

keluarga juga banyak tersedia.[Adanya fasilitas rumah tangga yang memadai 

meringankan beban wanita dalam menyelesaikan tugas rumah tangga, 

sehingga memungkinkan ibu rumah tangga Jepang dapat ikut serta dalam 

ketenagakerjaan. 
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