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ABSTRAK 

 

 
Senseijutsu Satsujin Jiken, Novel yang menceritakan tentang kasus 

pembunuhan berantai yang terjadi kurang lebih 40 tahun lalu, pembunuhan tersebut 

memakan 7 korban wanita dan 1 laki-laki. Dengan berlandaskan sistem zodiak 

pelaku mengecoh dan mengelabui penyidik bahwa dirinya akan membuat karya 

seni dengan menggunakan potongan tubuh wanita sesuai zodiaknya, yang 

dinamainya dengan sebutan Azoth. Detektif Mitarai mencoba memecahkan 

pembunuhan legendaris tersebut dengan dibekali surat wasiat ayah dari kliennya 

serta catatan dokumen dari Ishioka rekannya. 

Novel dengan judul asli Senseijutsu Satsujin Jiken berhasil masuk dalam 

nominasi penghargaan novel misteri Edogawa Ranpo dan telah diterjemahkan ke 

berbagai bahasa, salah satunya Indonesia. Memiliki alur cerita dan banyaknya sudut 

pandang, novel ini menyuguhkan ketegangan dalam membacanya. Jika biasanya 

para pembaca disuguhkan dengan drama tokoh perempuan yang menerima 

nasibnya, novel ini menunjukkan bahwa wanita juga bisa memberontak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan memaknai konstruksi 

perempuan dalam novel Senseijutsu Satsujin Jiken karya Soji Shimada. Konstruksi 

tersebut di analisis melalui tokoh dan penokohan serta sudut pandang di dalam 

novel dengan menggunakan teori Kritik Sastra Feminis. Metode yang digunakan 

untuk mengkaji novel ini adalah Deskriptif Kualitatif dan Deskriptif Analisis.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat konstruksi perempuan yang 

dibentuk melalui: konstruksi karakter/sifat (profeminis dan kontra feminis), 

konstruksi kebudayaan dan konstruksi fisik. Dari ketiga konstruksi tersebut 

menunjukkan makna penindasan gender yang terjadi pada perempuan, meskipun 

perempuan di anggap mempunyai kekuatan sendiri namun harus tunduk pada 

sistem patriarki.  

Kata kunci: Konstruksi perempuan, pembunuhan zodiak Tokyo, kritik sastra 

feminis 
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