
BABIV 

KESIMPULAN 

Penulis menganalisis tentang dorongan motivasi pada tokoh utama Ginko 

Ogino dalam novel Hanauzumi karya Jun'ichi Watanabe pada bab-bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dorongan motivasi pada Ginko Ogino 

muncul dalam keadaan ketidaksadaran. 

Freud menjelaskan area ketidaksadaran adalah area ke mana kita 

memendam dan melupakan berbagai dorongan, pengalaman, dan kenangan yang 

dapat mengancam dialog kita dengan realitas. Ketidaksadaran ini memunculkan 

mekanisme pertahanan di antaranya, mekanisme pertahanan yang tergolong 

matang, mekanisme pertahanan yang tidak tergolong matang, dan mekanisme 

pertahanan yang tergolong primitif. Dari semua golongan mekanisme pertahanan, 

penulis memilih mekanisme yang tidak tergolong matang. 

Saat Ginko Ogino didiagnosa penyakit gonorrhoeae oleh tabib karena 

ditularkan oleh suaminya, Ginko mengalami kesulitan untuk menghadapi 

kenyataan hidup bahwa dirinya tidak bisa mempunyai anak. Pengobatan yang 

dialami Ginko menimbulkan rasa trauma dan malu. Pada saat itu hanya ada dokter 

laki-laki, sehingga bagi perempuan ha! itu dapat menimbulkan kerisihan ketika 

pemeriksaan dilakukan pada bagian intimnya. Momentum ini dimanfaatkan oleh 

Ginko dengan tujuan membantu kaum perempuan agar tidak merasa risih 

diperiksa oleh dokter laki-laki dengan cara Ginko menjadi dokter perempuan. 

Tantangan yang dialami Ginko tidaklah mudah, mulai dari keluarga, masyarakat, 

bahkan para politikus. 

Keinginan Ginko menjadi seorang dokter ditambah dengan dorongan 

motivasinya, sangat relevan dengan teori Sigmund Freud yaitu mekanisme 

pertahanan. Di mana diawali dari masa pengobatan, trauma kepada laki-laki, 

sampai dengan identitas dirinya sebagai perempuan. 
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Sifat-sifat Ginko yang cerdas dan mempuyai ambisi yang kuat 

mengantarkannya mencapai cita-citanya yang terbilang mustahil pada zaman itu. 

Karena dorongan motivasi melalui mekanisme pertahanan yang ada di dalam 

dirinyalah membuat Ginko semakin tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. 

Dalam novel Hanauzumi memiliki kisah yang bermanfaat bagi pembaca. 

Di antaranya bagaimana menyikapi tekanan dari masyarakat, dan terus berjuang 

untuk menggapai cita-cita. Peristiwa-peristiwa yang telah dialami bisa dijadikan 

dorongan yang kuat dalam mencapai tujuan hidup. 
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Sinopsis 

Gin Ogino menikah dengan seorang petani kaya pada umur 16 tahun. 

Pernikahan ini dianggap sebagai suatu keberuntungan bagi keluarga besar Ogino. 

Akan tetapi ketika Gin pulang ke rumah keluarganya dan meninggalkan suaminya, 

semua orang jadi bertanya-tanya. Apalagi kepulangan Gin disertai rumor bahwa 

Gin sedang sakit. Kenyataannya Gin memang sedang sakit saat meninggalkan 

suaminya. Dia menderita gonorrhoea (suatu penyakit seksual menular) yang 

didapatkannya dari suaminya. Bukan hanya karena penyakit yang membuatnya 

menderita dan tidak bisa memiliki keturunan, tetapi karena ketidaksetiaan 

suaminya membuat Gin sakit hati. Gin mendobrak tradisi dengan menceraikan 

suaminya. 

Pada masa itu, di Jepang pengobatan Cina hanya dilakukan oleh laki-laki. 

Dr. Mannen yang mengobatinya tidak mungkin menyentuhnya. Jadi pengobatan 

yang diterima Gin hanyalah berdasarkan penjelasan Gin kepada dokter itu alas 

gejala yang dialaminya. Suatu ketika, Dr. Mannen menyarankan Gin untuk 

berobat ke Tokyo. Pengobatan Baral yang jauh lebih baik mungkin bisa 

menyembuhkan Gin. Karena ingin sembuh, Gin pun berangkat ke Tokyo. 

Alangkah terkejutnya Gin ketika dia harus "membuka dirinya" diperiksa oleh 

dokter laki-laki dan disaksikan oleh mahasiswa kedokteran lainnya. Ketika 

dijamah di bagian intimnya, dalam hati Gin berontak dan bertekad kuat, 

Aku akan menjadi dokter! Lihat saja nanti! 

Rasa malu yang dialami Gin membuatnya berambisi menjadi seorang 

dokter. Tentu saja tidak mudah, karena budaya Jepang saat itu belum menyetujui 

adanya seorang dokter perempuan. Keluarganya tak satupun mendukungnya. 

Perjalanan Gin menjadi seorang dokter jauh dari mulus. Tapi Gin tidak putus asa. 

Diawali dengan belajar sastra dan budaya di rumah Profesor Yorikuni Inoue, 

kemudian masuk Sekolah Guru Perempuan Tokyo adalah sebagian dari upaya Gin 



r 
mengisi waktu sebelum masuk ke sekolah kedokteran. Gin juga mengubah 

namanya menjadi Ginko Ogino sebagai bentuk usahanya memperlihatkan pada 

masyarakat bahwa seorang perempuan punya kedudukan yang sama dengan laki 

laki. 

Ginko akhirnya masuk ke Universitas Kedokteran Kojuin. Sebagai satu 

satunya mahasiswi kedokteran, tentu saja Ginko harus berusaha lebih keras. 

Bukan saja menghadapi lingkungan sekitarnya, Ginko harus bekerja untuk 

menghidupi dirinya. Ketika Ginko lulus dengan predikat terbaik, sekali lagi Ginko 

harus menghadapi ujian sertifikasi. Tiga tahun ditolak dengan alasan dia seorang 

perempuan, Ginko akhimya menemukan jalannya untuk menjadi seorang dokter 

ginekologi dan obstetri. Sekali lagi Ginko mendobrak tradisi Jepang dengan 

menjadi dokter perempuan pertama di Jepang. 

Pengalaman pahit Ginko terhadap laki-laki membuatnya selalu ingin 

mencari cara agar kedudukan perempuan bisa sama dengan laki-laki. Ginko aktif 

dalam berbagai organisasi perempuan. Nama Ginko Ogino menjadi terkenal dan 

dia dikagumi oleh banyak orang (laki-laki dan perempuan). Shikata, seorang 

mahasiswa juga mengagumi semangat Ginko akhirnya jatuh cinta pada Ginko. 

Untuk yang ke tiga kalinya, Ginko melanggar tradisi. Ginko pun menikahi Shikata 

yang usianya jauh di bawahnya. 



Biograli 

ia Ochanom izu ), (sekarang Universitas 

Ogino lahir di provinsi Musashi (sekarang kota 

Kumagaya, Saitama prefektur ). Dia menikah 

pada usia 16 dengan putra direktur pertama dari 

Bank Ashikaga. Dia segera bercerai setelah 

tertular gonorea dari suaminya. Setelah malu 

karena harus mengunjungi dokter pria dengan apa 

yang dianggap sebagai penyakit yang 

"memalukan", ia memutuskan bahwa ia akan 

menjadi dokter untuk membantu perempuan dalarn 

kondisi yang sarna dengan dirinya. Setelah lulus 

dari Sekolah Perempuan Normal Tokyo 

Ogino Ginko 

Lahir 3 Maret 1851 

Kumagaya, 

Saitama, Jepang 

Meninggal 23 Juni 1913 (umur 62) 

Tokyo, Jepang 

Kebangsaan • Jepang 

Pekerjaan Dokter 

masuk Universitas Juntendo, yang pada waktu itu 

akademi medis swasta dengan mahasiswa semua 

laki-laki. Meskipun mendapati prasangka dan 

banyak kesulitan, ia lulus pada tahun 1882, dan 

setelah banyak petisi, akhimya diperbolehkan 

untuk mengambil uj ian praktisi medisnya pada 

1885. 

la membuka Rumah Sakit Ogino di Yushima, 

yang mengkbususkan diri 

dalam kebidanan dan ginekologi, di Tokyo pada 

tahun yang sarna dengan dokter wanita pertama 

yang terdaftar di Jepang. la juga menjabat sebagai 

staf dokter untuk sekolah anak perempuan 

dari Meiji Gakuin University. 

Ogino menikah dengan seorang pendeta Protestan 

dan penyebar visi utopis, Yukiyoshi Shikata, pada tahun 1890, dan pergi bersarnanya 

ke Hokkaido pada tahun 1894, di mana ia menjalani praktek medisnya. Setelah suarninya 

meninggal, ia kembali ke Tokyo dan pada tahun 1908 kembali menjalankan rumah sakit. la 

juga aktif dalam Perkumpulan Wanita Kristen Penentang Minuman Keras (WCTU). 

Ogino meninggal akibat aterosklerosis (radang pembuluh darah) di Tokyo pada tahun 1913. 

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Ogino Ginko) 
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(sumber: www.google.com) 


