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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan berawal dari 

kekurang pahaman antara perbedaan alami dan tidak alami. Perbedaan 

alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin yang dibawa sejak 

lahir atau secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Di luar 

perbedaan jenis kelamin ialah perbedaan yang dikenal dengan istilah 

gender. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender lahir akibat adanya 

perbedaan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat. Perempuan diharapkan mempunyai sifat feminin dan 

tempatnya adalah di ranah domestik, sedangkan laki-laki diharapkan 

memiliki sifat maskulin dan tempatnya adalah di ranah publik. 

Pembagian gender ini sulit dirubah karena telah melekat, mengakar, dan 

membudaya dalam masyarakat.  

Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia 

disebabkan oleh kuatnya tradisi dan budaya masyarakat yang masih 

melanggengkan stereotip gender. Dalam tataran konstruksi masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar menganut sistem patriarki, di mana 

meletakkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih dominan dibandingkan 

perempuan. Di semua lini kehidupan, masyarakat memandang 

perempuan sebagai seorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya. 

Misalnya steorotipe yang disandang perempuan dengan label-label 

negatif yaitu sebagian besar perempuan bersolek dan berdandan dengan 

menggunakan pakaian yang agak ketat dan seksi selalu dipahami untuk 

menarik perhatian lawan jenisnya. Karena itu, jika kemudian terjadi 

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, maka akan selalu 

dikaitkan dengan pelabelan tersebut. Artinya, jika terjadi ada kekerasan 

seksual yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan 

menyalahkan korbannya, yang tidak lain perempuan. Hal ini juga tidak 

terlepas dari konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarki 

menyebabkan warga negara yang paling menjadi korban kekerasan 

seksual adalah perempuan.  

Dalam Rancangan Undang-undang (2017, hlm. 77) kekerasan 

seksual merupakan bentuk kekerasan atau dominasi kekuasaan yang 

diwujudkan secara paksa, dimana satu pihak melakukan kontrol 
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terhadap pihak lain secara seksual dengan mengunakan kekuasaan 

dalam berbagai bentuk. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan 

mengidentifikasi adanya 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi 

diantaranya pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, , 

prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 

perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, 

pemaksaan kehamilan, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusia 

dan bernuansa seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, kontrol 

seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan 

perempuan. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan 

terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menujukkan bahwa dampak 

kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta 

mungkin berlangsung seumur hidup. 

Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual di 

ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus dimana 

korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun 

perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah tetangga, guru, tokoh 

masyarakat ataupun orang yang tidak dikenal. Komnas Perempuan juga 

mencatat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat identitas 

gender yang berbeda dan orientasi seksual. Bentuk kekerasan seksual 

yang dialami perempuan tersebut ialah pelecehan seksual. Walaupun 

korban pelecehan seksual tidak selalu adalah perempuan dan pelaku 

selalu adalah laki-laki, namun jumlah dan proporsi dimana laki-laki 

sebagai korban pelecehan seksual oleh perempuan terlalu kecil 

dibanding dengan jumlah korban pelecehan seksual perempuan oleh 

laki-laki. Hal ini merujuk pada Offerman dan Malamut (dalam Santoso 

dan Bezaleel, 2018, hlm. 15) yang menunjukkan “Sebagian besar korban 

adalah perempuan dan pelaku adalah laki-laki”.  

Annisa (2010, hlm. 9) menunjukkan bahwa: 

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 bentuk, yakni dalam 

bentuk kontak fisik (body contact) maupun non-fisik (no body 

contact). Kontak fisik yakni pemerkosaan, usapan, dekapan, 

colekan atau sentuhan di bagian tubuh, sampai menunjukkan 

alat kelamin. Sedangkan kontak non-fisik yakni yang menyasar 

pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk 

dengan menggunakan siulan, kedipan mata, ajakan melakukan 

hubungan seksual, komentar atau ucapan bernuansa seksual, 
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gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga 

mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan tersinggung merasa 

direndahkan martabatnya. 

Seperti hal berikut, pelecehan seksual ini berkaitan dengan seksualitas 

seseorang, sehingga seseorang yang menjadi objek dari pelecehan 

seksual ini merasa terhina, terintimidasi, direndahkan atau 

dipermalukan. Pelecehan seksual ini dapat terjadi dalam relasi kerja, 

wilayah publik maupun situasi lainnya. 

Pelecahan seksual yang sering terjadi tanpa disadari, yakni 

dalam bentuk lelucon jorok secara vulgar dan membuat malu dengan 

omongan kotor yang dipaparkan di depan perempuan maupun publik. 

Seorang laki-laki apabila bertemu perempuan di tempat umum yang 

merupakan orang asing bagi mereka terkadang melakukan siulan, 

berseru, memberikan komentar yang menyasar pada tubuh atau 

penampilan objek, ataupun menunjukkan gestur di depan publik yang 

bisa membuat orang sebagai objek tindakannya merasa tidak nyaman. 

Hal ini dapat dikatakan pelecehan di jalanan (Public Sexual 

Harassment). Seperti pemaparan Holly Kearl (2010, hlm. 6-7) bahwa: 

Public sexual harassment (PSH), or as she terms it “street 

harassment,” concisely as “gender-based harassment in public 

spaces” and more explicitly as “unwelcome words and actions 

by men in public places that invade the physical and emotional 

space of unknown women in a disrespectful, creepy, startling, 

scary, or insulting way. 

Pemaparan tersebut menyoroti tiga kriteria dari fenomena pelecahan di 

tempat umum, diantaranya (1) pengaturan publik; (2) tindakan oleh 

orang asing; dan (3) pelecehan berdasarkan penyajian gender dari 

penerima. Salah satu bentuk dari pelecehan di jalanan (public sexual 

harassment) ialah catcall.  

Catcall merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan 

segerombol orang yang berbentuk siulan, sapaan, atau bahkan komentar 

yang bernada seksual yang menyasar pada tubuh korban. Sebagian besar 

yang menjadi korban atau objek dari catcall ialah perempuan, 

sedangkan yang melakukan tindakan ini ialah laki-laki. Seperti dalam 

kamus Oxford “catcall is loud shrill whistle expressing”. Dalam catcall 

ini adanya interaksi berupa simbol-simbol kemudian terdapat 

implikasinya terhadap bentuk dan pola komunikasi antara pelaku dan 
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objek catcall.  Simbol-simbol pada catcall seringkali dilakukan 

seseorang dengan tujuan untuk menggoda atau mengganggu para 

perempuan di jalanan. Para pelaku (catcallers) biasanya memanggil para 

perempuan yang sedang berjalan sendiri atau kelompok namun jumlah 

yang kecil sekitar 2 sampai 3 orang. Pemanggilan yang dianggap 

semacam pujian atau kata sapaan yang membuat perempuan merasa 

mendapat pujian dan membuatnya senang, namun sebaliknya justru 

meninggalkan rasa trauma, takut, dan tidak percaya diri. Pada interaksi 

tersebut muncul simbol-simbol ataupun isyarat yang merendahkan 

objek. Objek dan pelaku mempunyai pikiran (mind) yang sama dalam 

arti simbol maupun isyarat yang diberikan. Di mana perilaku objek 

memberikan reaksi ketika mendapat catcall ini dipengaruhi oleh simbol 

yang diberikan oleh pelaku, maka objek tersebut mengutarakan pikiran, 

maksud, perasaan, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang 

ditampilkan oleh pelaku catcall. 

Terjadinya catcall ini adanya penyalahgunaan hubungan 

interaksi antara laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu 

pihak karena dilecehkan atau direndahkan martabatnya melalui interaksi 

yang meliputi objek sosial, simbol, bahasa dan pandangan. Di mana 

objek sosial dalam masyarakat  “perempuan/mahasiswi” yang dianggap 

sebagai yang lemah menjadikan pandangan lawan jenisnya menganggap 

bahwa ia lebih kuat dan lebih dominan. Dengan hal ini akan adanya 

ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan objek catcall yang 

mengakar terjadinya pelecehan terhadap perempuan, ketimpangan relasi 

kuasa yang dimaksud adalah adanya sifat dominan dari laki-laki 

terhadap perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) 

memiliki kendali lebih kuat terhadap korban/objek ketika ada 

kesempatan. 

Di Indonesia pelecehan masih menjadi hal yang dianggap 

lumrah, masyarakat masih baru sampai taraf mengenal pelecehan di 

lapisan luar dan belum mengenal tentang dampak, penyebab dan bentuk 

pelecehan tersebut. Masyarakat yang masih awam mengetahui batasan 

dari pelecehan menjadikan pelecehan dianggap hal yang biasa saja 

apabila belum terlihat dampaknya secara fisik. Padahal pelecehan non-

fisik berupa verbal maupun gestur dapat berdampak pada psikis 

seseorang yang mengalaminya. Menutup mata terhadap hal ini seolah 

mengatakan bahwa normal bagi perempuan untuk menjadi target 
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berjalan dan menganggap lumrah hal ini dengan berpendapat bahwa 

panggilan tersebut tak ubahnya pujian dan tanda bahwa Anda “menarik” 

sehingga mendapat perhatian. Padahal efeknya bisa bermacam-macam, 

antara lain menimbulkan rasa panik, cemas, was-was, tidak aman, tidak 

nyaman, tidak percaya diri dan ketakutan. Begitu juga perempuan yang 

menjadi objek membiarkan peristiwa pelecehan tersebut ketika ia 

dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, bahkan perempuan 

yang menjadi objek tidak berani menceritakan pengalaman 

kekerasannya, apalagi berani mendatangi lembaga pengada layanan 

untuk meminta pertolongan.  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap norma kesusilaan. Adanya KUHP mengenai kekerasan seksual, 

namun tidak mengurangi angka tindak kekerasan seksual yang terjadi di 

masyarakat dan menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual 

adalah persoalan moralitas. Keterkaitan peristiwa kekerasan seksual 

dengan persoalan moralitas menyebabkan korban bungkam dan kadang 

justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, karena hal ini diaggap 

“aib” bagi dirinya. Sementara dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam norma hak untuk bebas dari 

pelecehan seksual, namun tanpa rumusan unsur tindak pidana dan 

ancaman pidana. Dengan hal ini perlunya perempuan untuk berani 

memberitahu pihak berwajib maupun orang-orang disekitar agar adanya 

tindakan langsung kepada pelaku, sehingga dapat membuat pelaku jera.  

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan bahwa 

rentang usia korban dan pelaku pelecehan seksual paling banyak berusia 

antara 25-40 tahun. Dalam kategori ini korban dari pelecehan seksual 

banyak dialami oleh orang dewasa. Sehubungan dengan penelitian ini, 

catcall ini sering terjadi di sekitar kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI), baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun 

masyarakat di sekitar UPI yang sering melakukan aktivitas di dalam 

kampus UPI. Secara umum, kampus merupakan tempat yang digunakan 

mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi yang 

mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki perilaku, 

nilai, dan norma yang sesuai sistem yang berlaku. Hal tersebut tidak 

terlepas dari dukungan lingkungan sekitar kampus yang aman, tertib, 

hingga memberikan rasa ketenangan bagi semua civitas akademik ketika 
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melakukan aktivitasnya. Namun tidak semua mahasiswi merasakan rasa 

aman juga tertib berada di sekitar kampus, tanpa dipungkiri di sekitar 

lingkungan pendidikan juga dapat terjadinya fenomena catcall, dimana 

mahasiswi yang menjadi korban atau objeknya sedangkan pelakunya 

(catcallers) ialah masyarakat sekitar kampus ataupun mahasiswa. 

Peristiwa catcall yang terjadi di sekitar kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia, tidak hanya catcall yang berupa siulan atau komentar seksual 

yang menyasar pada tubuh korban, namun terjadi gestur tubuh pelaku 

yang membuat resah korban. Pelaku melakukan catcall dengan cara 

menunjukkan alat kelaminnya kepada korban. Semakin korban 

ketakutan, hasrat pelaku semakin senang. Simbol dan makna yang 

diberikan oleh pelaku (catcallers) membuat mahasiswi mempunyai 

bayangan rasa ketakutan, trauma, dan mereka merasa terganggu baik 

secara psikis maupun kenyamanannya di ruang publik.  

Fenomena ini terjadi tidak terlepas dari pengaturan ruang 

publik soal infrastruktur publik yang tidak memadai sehingga dapat 

mendukung terjadinya catcall, seperti tidak adanya penerangan yang 

cukup di jalan atau gang, tidak adanya CCTV di tempat strategis, hingga 

transfortasi publik yang kurang aman. Seperti di lingkungan kampus, 

biasanya catcall terjadi pada tempat sepi di sekitar kampus maupun pada 

saat hari libur ketika tidak banyak orang yang berkegiatan di sekitar 

kampus. Berdasarkan hasil penelitian sementara tempat terjadinya 

catcall di gang sekitar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FPMIPA), jalan dekat Perpustakaan, gang menuju jalan Negla, dan 

jalan arah Cilimus dekat lapangan Softball.  

Mahasiswi yang menjadi objek catcall enggan untuk 

menceritakan pengalamannya karena menganggap bahwa ini sebuah aib, 

sehingga catcall ini terus terjadi di sekitar kampus. Tidak adanya 

laporan kepada pihak kampus menjadikan tidak adanya perbaikan dari 

sarana prasarana yang menjadi faktor ekternalnya. Dengan adanya 

penelitian ini untuk dapat membuka bahwa banyak mahasiswi yang 

mengalami catcall di sekitar kampus Universitas Pendidikan Indonesia, 

perlu adanya upaya untuk menangani fenomena catcall ini agar 

membuat jera pelakunya. 

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan Fiana Dwiyanti 

(2014) yang berjudul Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat 

Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). Kajian 



7 
 

 
Nabila Mustika Islami 
FENOMENA CATCALL TERHADAP MAHASISWI UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

penelitian ini difokuskan pada bentuk kekerasan yang terjadi kantor 

Satpol PP DKI Jakarta dan perlawanan dari para korban pelecehan 

seksual di kantor. Alur pemikiran penelitian ini terfokus pada tiga hal 

yang saling berhubungan dalam adanya pelecehan seksual yaitu, (1) 

faktor-faktor penyebab, (2) bentuk-bentuk pelecehan seksual, (3) 

resistensi korban dalam menanggapi pelecehan seksual itu sendiri. 

Karyawan perempuan yang berkerja di kantor dan juga lapangan 

seringkali mengalami pelecehan seksual, yang disadari maupun yang 

tidak sadar. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi 

partisipan dan wawancara mendalam, penelitian ini mendapatkan data 

dari hasil analisis dari 18 survei pelecehan seksual menemukan bahwa 

bentuk umum yang sering terjadi ialah komentar seksual yang diikuti 

dengan sikap seksual, sentuhan seksual dan tekanan relasional. 

Pelecehan seksual yang terjadi di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 

memiliki beberapa bentuk, diantaranya: (1) permintaan secara verbal; 

(2) komentar lisan; (3) tampilan non-verbal. Adapun tiga faktor utama 

penyebab terjadinya pelecehan seksual di Kantor Satpol PP DKI Jakarta 

yang terdiri dari: (a) budaya lingkungan kerja yang di dominasi oleh 

laki-laki dan bersifat maskulin; (b) karakteristik korban; dan (c) 

karakteristik pelaku. Resistensi korban dalam menanggapi pelecehan 

seksual ini, korban pelecehan hanya diam dan tidak melaporkan 

pelecehan yang menimpa dirinya, karena ia berpikir atasannya tidak 

akan menggubris pelecehan yang menimpa dirinya. Sehingga pada 

akhirnya, pelecehan seksual di tempat kerja akan membentuk suatu 

budaya yang terbias dengan pelecehan seksual. Studi dalam penelitiann 

ini menggunakan kriminologi feminis. 

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu tempat terjadinya 

peristiwa dan fokus utama masalah penelitian. Fokus utama penelitian 

yang dilakukan peneliti mengenai fenomena catcall di kalangan 

mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia ialah bentuk catcall, faktor 

yang memicu catcall, reaksi mahasiswi dalam menanggapi catcall, dan 

upaya menangani catcall di kalangan mahasiswi. Reaksi dan upaya ini 

dalam penelitian sebelumnya tidak menjadi fokus utama penelitian. 

Dalam bentuk catcall pada penelitian ini lebih terfokus yakni pada 

bentuk lelucon jorok secara vulgar dan membuat malu dengan omongan 

kotor yang dipaparkan di depan perempuan maupun publik oleh orang 

asing, hal ini yang sering disebut dengan catcall. Begitu juga, studi 
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dalam penelitiannya dikaitkan dengan teori interaksionime simbolik 

yang dirasa mampu menyelesaikan berbagai komunikasi yang terjadi 

antara objek/korban catcall dengan pelaku (catcallers). Teori 

interaksionisme simbolik akan menganalisis berbagai hal tentang simbol 

yang terdapat dalam interaksi pelaku. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka pengetahuan 

mengenai tindakan catcall yang terjadi di kalangan mahasiswi yang 

perlu mendapatkan penanganan dari berbagai pihak khususnya civitas 

akademik dan masyarakat sekitar kampus. Sesuai dengan latar belakang 

yang telah penulis uraikan, maka penulis mengambil judul penelitian 

yang berjudul “FENOMENA CATCALL DI KALANGAN 

MAHASISWI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti mendapatkan 

rumusan masalah utama dalam penelitian yaitu Bagaimana Fenomena 

Catcall di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia ? 

Rumusan masalah utama tersebut akan dielaborasikan ke dalam 

pertanyaan penelitian agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada 

pokok permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana bentuk catcall yang terjadi di kalangan 

mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana faktor yang dapat memicu catcall di 

kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan 

Indonesia? 

1.2.3 Bagaimana reaksi mahasiswi di Universitas 

Pendidikan Indonesia dalam menanggapi catcall? 

1.2.4 Bagaimana upaya menangani catcall yang terjadi di 

kalangan mahasiswi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian, tentunya terdapat tujuan-tujuan 

penulisannya. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus, diantaranya: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan yang hendak ingin dicapai oleh peneliti 

adalah untuk mengetahui secara mendalam Fenomena Catcall di 

Kalangan Mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam 
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fenomena catcall  adanya pertukaran simbol-simbol yang terdapat 

implikasinya terhadap bentuk dan pola komunikasi antara pelaku dan 

objek catcall. Simbol-simbol dalam catcall yakni berupa siulan, berseru, 

atau menunjukkan gestur di depan publik yang berimplikasi membuat 

orang sebagai objek tindakannya merasa tidak nyaman, takut dan tidak 

percaya diri. Adanya perilaku peran, interaksi antarindividu, serta 

tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati; peneliti 

menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai pisau analisis dari 

fenomena catcall di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan 

Indonesia. Juga pada dasarnya peneliti berasal dari mahasiswa program 

studi Pendidikan Sosiologi yang telah mempelajari teori ini.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam hal ini adalah untuk memperoleh 

gambaran-gambaran yang lebih rinci tentang: 

a. Bentuk catcall yang terjadi di kalangan mahasiswi 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

b. Faktor yang dapat memicu catcall di kalangan mahasiswi 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

c. Reaksi mahasiswi dalam menanggapi catcall. 

d. Upaya menangani catcall yang terjadi pada mahasiswi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak dan dari hasil penelitian yang akan dilakukan, 

diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat serta memperluas wawasan keilmuan dan memberikan 

kontribusi dalam bidang sosiologi pada umumnya, khususnya mengenai 

teori interaksionisme simbolik pada fenomena catcall ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

a) Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi universitas 

dalam mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar kampus 

dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang 
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memberikan rasa aman, kondusif dan nyaman bagi 

mahasiswi, mahasiswa maupun civitas akademiknya. 

b) Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

pembelajaran mengenai steorotip terhadap gender maupun 

simbol-simbol dalam interaksi antarmanusia. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk mengkaji lebih dalam tentang 

fenomena catcall terhadap mahasiswi di lingkungan 

kampus Universitas Pendidikan Indonesia, diharapkan 

penelitian ini meminimalisir fenomena catcall terhadap 

perempuan, karena perempuan mempunyai kebebasan 

yang sama dengan laki-laki dalam menggunakan fasilitas 

publik tanpa adanya gangguan.  

d) Bagi Perempuan 

Perempuan harus mampu menjaga dirinya sendiri dengan 

cara berpakaian sopan tidak ketat, bersolek tidak 

berlebihan, menjaga perilaku dan bertutur kata yang baik. 

Hal ini agar meminimalisir terjadinya fenomena catcall 

yang dilakukan oleh laki-laki. 

e) Bagi Laki-laki 

Laki-laki harus mengetahui berbagai etika kesopanan 

terhadap lawan jenisnya, karena siulan, berseru, 

memberikan komentar (yang sering disalahartikan sebagai 

pujian), atau menunjukkan gestur di depan publik yang 

bisa membuat orang merasa tidak nyaman. 
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1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi ini meliputi 

lima bab, diantaranya: 

BAB I          Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal penulisan 

skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi skripsi. Latar belakang penelitian 

berisikan alasan penulis mengambil masalah yang membuat 

peneliti tertarik meneliti masalah tersebut. rumusan masalah 

terdiri dari beberapa pertanyaan yang dapat menggambarkan 

hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan penelitian 

merupakan tujuan penulisan untuk hasil yang ingin dicapai. 

Manfaat penelitian untuk mengetahui manfaat dari penelitian 

yang telah dilakukan. Dan struktur organisasi sebagai rincian 

dari urutan penulisan skripsi secara keseluruhan. 

BAB II       Tinjauan pustaka. Dalam bab ini terdiri dari kajian pustaka, 

kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Kajian pustaka 

berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan mendukung pada fokus penelitian. Kerangka 

pikir sebagai landasan teoritis penelitian. Dan penelitian 

terdahulu sebagai gambaran penelitian yang sudah ada serta 

berkaitan dengan masalah yang peneliti ambil. 

BAB III       Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metode 

dan desain penelitian, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian mengenai fenomena catcall 

terhadap mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia.  

BAB IV       Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis 

menganalisis hasil temuan data tentang fenomena catcall 

terhadap mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, serta 

membahas hasil penelitian dengan menganalisis 

menggunakan teori yang ada pada Bab II. 

BAB V        Simpulan dan rekomendasi. Pada Bab ini menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian di lapangan. 

 

 


