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Lampiran 3 Ringkasan Cerita Film J'ai Tué Ma Mère 

 

Judul  : J'ai Tué Ma Mère 

Karya  : Xavier Dolan 

Tahun  : 2009 

Durasi  : 01:35:51 

Produksi : MIFILIFILMS INC 

 

Film J'ai Tué Ma Mère berawal dari potongan ungkapan dari Guy de 

Maupassant yang selanjutnya berupa monolog hitam putih Hubert yang 

menceritakan hubungan dengan Chantale, ibunya. Dalam monolog tersebut, 

Hubert mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Chantale merupakan 

hubungan yang rumit.  

Hubert adalah pemuda flamboyan, aktif, dan emosional, berusia 16 

tahun yang tinggal bersama ibunya, Chantale. Chantale merupakan orang tua 

tunggalnya yang telah bercerai dari ayahnya pada saat Hubert masih kecil. Kini, 

Hubert bertemu ayahnya pada saat Paskah atau Natal. Hubert memiliki teman 

dekat yang sekaligus teman sekolah bernama Antonin. Selain dengan Antonin, 

Hubert dekat dengan ibunya karena sering datang di rumahnya dan ibunya juga 

sudah mengetahui tentang hubungan spesial dengan anaknya yang sudah dua 

bulan berjalan. 

Di sekolah ia mengaku dengan gurunya, madame cloutier, bahwa 

ibunya sudah meninggal. Namun beberapa saat setelah itu, Chantale mengetahui 

hal tersebut dan marah terhadap Hubert di sekolah yang membuat Hubert semakin 

dekat dengan Madame Cloutier karena ia menceritakan penyebab terjadinya hal 

tersebut padanya setelah kejadian itu. 

Banyak keinginan Hubert yang tidak tersampaikan hingga 

membuatnya frustrasi. Hubungannya dengan ibunya tidak pernah baik-baik saja. 

Kemudian di potongan adegan selanjutnya, hubungan Hubert dan Antonin 

diketahui oleh Chantale saat bertemu dengan ibu Antonin di sebuah tempat 

kebugaran dan kecantikan merawat tubuh. Ibunya tidak marah namun sangat 
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kecewa karena ia tahu dari orang lain, bukan dari anaknya sendiri. Hal tersebut 

membuat Chantale ingin mengubah sikapnya namun tetap sama dan Hubert 

semakin menjauh hingga kabur dari rumah. 

Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi hingga Hubert harus 

dimasukkan sekolah asrama atas usul ibunya dan disetujui oleh ayahnya. Namun 

hal tersebut bukan sebuah solusi melainkan sebuah masalah baru. Hubert terlibat 

hubungan dekat dengan salah satu teman laki-laki di asrama dan diajak ke 

diskotik oleh temannya tersebut.Namun Hubet menjauh dan tidak melanjutkan 

hubungannya itu. Setelah meninggalkan temannya di diskotik tersebut, Hubert 

pulang ke rumah untuk menemui ibunya dan mengungkapkan isi hatinya dalam 

keadaan mabuk. Keesokan harinya ia diantar Chantale kembali ke asrama. 

Beberapa saat kemudian, Hubert kabur dari asrama dan memutuskan 

untuk tidak kembali. Pada saat itu ia dijemput oleh Antonin dan ia ingin ke 

rumahnya pada saat ia kecil. Film ditutup dengan adegan ibunya yang menyusul 

dan duduk bersama di sebuah batuan besar dan diputar cuplikan film lama masa 

lalu kehidupan Hubert saat masih kecil yang sedang bermain dan direkam oleh 

ayahnya. 


