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ABSTRAK 

 

RELASI DAN CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL  

HADO BOIRUDO/ HADO RAKKU KARYA YOSHIMOTO BANANA : 

Kritik Sastra Feminis 

 

Hado Boirudo/Hado Rakku adalah sebuah novel karya Yoshimoto Banana 

yang terbit pada tahun 1999. Novel ini terdiri dari dua judul yang tidak ada 

keterkaitan cerita antara satu dengan lainnya. Cerita pertama berjudul Hado 

Boirudo, mengisahkan tentang tokoh Aku yang sedang mendaki gunung tepat di 

hari satu tahun setelah kematian pasangan lesbiannya yang bernama Chizuru. 

Dalam perjalan mendaki gunung tersebut ia mengalami malam yang panjang 

dimana ia dihantui oleh seorang hantu perempuan, serta mimpi – mimpi buruk 

tentang Chizuru. Dalam perjalanannya pula ia menghayati kisah masa lalunya 

tentang pengkhianatan Ibu Tirinya serta hubungannya yang tak berakhir baik 

dengan Chizuru. Sedangkan pada cerita Hado Rakku, mengisahkan tentang 

seorang perempuan sebagai tokoh Aku yang tengah dalam kondisi berkabung atas 

kejadian tragis yang menimpa  kakak perempuannya bernama Kuni. Kuni 

mengalami koma akibat pendarahan otak karena terlalu sibuk menyelesaikan 

pekerjaan kantornya sebelum mengundurkan diri untuk mempersiapkan 

pernikahannya. Selama Kuni koma tokoh aku menjadi dekat dengan kakak dari 

tunangan Kuni. Namun hubungan mereka tidak dapat dilanjutkan karena rasa 

empati tokoh Aku terhadap Kuni.  

Hado Boirudo/ Hado Rakku merupakan novel dengan tema dan plot yang 

ringan. Tokohnya yang sebagian besar perempuan menjadikan novel ini padat 

akan informasi keperempuan. Oleh karena itu, dalam analisis yang bertujuan 

untuk mengetahui relasi dan citra perempuan akan digunakan teori kritik sastra 

feminis. Melalui perantara teori kritik sastra feminis akan dijelaskan lebih dalam 

mengenai hubungan – hubungan yang dimiliki oleh tokoh – tokoh perempuan 

serta citra perempuan pada masing – masing tokoh perempuan.  

Hasil analisis terhadap relasi pada tokoh – tokoh perempuan menunjukkan 

bahwa hubungan apapun yang dimiliki oleh perempuan dengan perempuan 

memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan hubungan antara perempuan 

dengan laki – laki. Kemudian analisis terhadap citra perempuan menunjukkan 

bahwa relasi yang terjalin dalam yang dimiliki oleh perempuan akan menguras 

emosi perempuan dan mempengaruhi citra diri perempuan. Kemudian didapati 

pula bahwa kehilangan orang terdekat pada perempuan akan meningkatkan citra 

feminim pada diri perempuan.  
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