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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam novel 

Senseijutsu Satsujin Jiken ini dapat disimpulkan bahwa kriminalitas yang terdapat di 

dalam novel ini adalah pembunuhan. Alasan pembunuhan ini dikarenakan Tokiko 

ingin membalaskan dendam kepada ibu tirinya. Tokiko melakukan pembunuhan 

sebanyak tiga kali  dan memakan korban sebanyak enam orang. Pembunuhan pertama 

dilakukan oleh Tokiko terhadap Heikichi, Tokiko membunuhnya dengan 

menggunakan kotak kayu sebagai senjata. Tetapi setelah memukulkan kotak kayu 

tersebut ke kepalanya, ternyata ia masih belum tewas. Kemudian Tokiko 

menggunakan beberapa lembar kertas Washi untuk menutup hidung beserta mulutnya  

sampai ia tewas.  

Pembunuhan yang kedua dilakukan Tokiko terhadap Kazue. Tokiko 

membunuh Kazue dengan cara memukulkan vas ke kepalanya. Untuk menghilangkan 

jejak, Tokiko sengaja membuat pembunuhan Kazue seperti kasus perampokan 

disertai penyerangan seksual. Pembunuhan ketiga dilakukan Tokiko kepada Tomoko, 

Akiko, Yukiko, Nobuyo dan Reiko. Tokiko membunuh mereka semua dengan 

memasukan racun kedalam minuman mereka. Kemudian Tokiko memutilasi semua 

mayat-mayat tersebut dan membungkusnya dengan menggunakan kertas minyak.  

Untuk menghilangkan jejak, Tokiko membuat skenario tentang Azoth. Setelah 

itu  ia menjebak Takegoshi untuk mengubur keseluruhan mayat-mayat tersebut di 
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tempat yang berbeda-beda, tujuannya agar rencanya tidak ketahuan saat otopsi 

dilakukan dan alhasil semua mayat itu ditemukan dalam kurun waktu lebih dari satu 

tahun.  

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang 

di lakukan Tokiko sangat bertentangan dengan norma hukum. Pembunuhan yang 

dilakukan Tokiko tersebut, menjadi suatu masalah sosial di dalam masyarakat. 

Pembunuhan yang ia lakukan  juga merugikan banyak orang. Tokiko yang ingin 

membalaskan dendam kepada Ibu tirinya, melibatkan banyak pihak di dalam 

perbuatannya tersebut.    

 

4.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang menggunakan teori 

patologi sosial oleh Kartini Kartono. 

2. Novel The Tokyo Zodiac Murders karya Soji Shimada diharapkan dapat 

menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan maupun teori 

lainnya. 

 

 




