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Bab IV 

Kesimpulan 

 

Akiramenai merupakan salah satu sikap yang dipunyai oleh bangsa Jepang, sehingga 

Negara Jepang bisa sebesar ini. Menurut orang Jepang pada umumnya, arti “akiramenai” adalah 

suatu sikap yang dilakukan pada saat seseorang menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit, 

tetapi orang tersebut  masih tetap berusaha menjalaninya dan mencari jalan yang terbaik untuk 

membuat hasil akhirnya lebih baik. Sekecil apapun kesempatannya, tetap akan dimbil demi 

membuat hasil akhir yang terbaik. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada esai “Akiramerukedo, akiramenai”,  

maka penulis mendapatkan arti akiramenai yang terlihat dari para dokter beserta staffnya, yaitu 

berusaha sebaik mungkin memberikan tindakan medis yang terbaik meskipun sangat kecil 

kemungkinan psien untuk sembuh dan ditambah oleh keterbelakangan mental pasien, mereka 

tetap berusaha mencari perawatan yang terbaik. 

 Para staff dokter memutuskan untuk melakukan pemasangan pacemaker terlebih dahulu, 

hal itu dilakukan untuk mencegah pasien kehilangan kesadaran dan jatuh koma. Dilakukan juga 

beberapa pemeriksaan mendalam lainnya seperti dengan cara memasukkan gastroendoskop yang 

bertujuan untuk mengetahui keadaan sarcoma dalam lambung yang sudah membesar dan 

mendesak hati pasien. Pasien tidak dapat menahan sakit yang disebabkan oleh pemeriksaan 

tersebut, maka para dokter dan staff pun tidak bisa mengetahui keadaan tubuh pasien.  

Ada dua pilihan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien terlebih dahulu 

yaitu pengangkatan sebagian hati atau operasi pengangkatan lambung. Jika dilakukan operasi 

pengangkatan lambung, resiko yang didapatnya lebih besar dibandingkan dengan pengangkatan 

sebagian hati, para dokter belum bisa menentukan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, 

oleh karena itu para dokter, staff dan keluarga Mori membiarkan Mori keluar dari rumah sakit 

untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Mereka menginginkan   Mori tetap berbahagia. 
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 Staff dokter membiarkan Mori keluar dari Rumah Sakit sambil berusaha melakukan 

beberapa penelitian berguna yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan atau meringankan sakit 

yang diderita oleh pasiennya. Mereka mempertimbangkan beberapa macam perawatan dan 

resiko terhadap pasien. Mereka mengerahkan semua tenaga, pikiran dan juga waktu mereka 

untuk mencari perawatan terbaik untuk pasien. Para staff dokter tidak mau menyerah dan terus 

berjuang bersama-sama untuk dapat memberikan perawatan yang terbaik, mereka hanya 

berharap dapat membuat sisa hidup pasien yang tersisa bisa dijalankan dengan bahagia. 

 Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah, bagaimana sikap kita dalam mengahadapi 

masalah yang sangat sulit untuk kita hadapi, tetapi kita masih bisa tegar dan tidak pasrah 

menerimanya begitu saja. Kita mencari berbagai cara supaya masalah yang berat ini bisa 

berakhir dengan lebih baik. 

 Sikap akiramenai yang dipunyai oleh bangsa jepang ini merupakan sikap yang sangat 

baik untuk kita contoh dan kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana kita tetap teguh 

menghadapi setiap permasalahan yang ada meskipun kita tahu masalah itu sangat berat. 


