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BAB V 

SIMPULAN. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian serta analisis data hasil 

penelitian yang sudah dipaparkan dalam skripsi yang berjudul 

“Fenomena Catcall di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan 

Indonesia” maka dapat disimpulkan bahwa catcall banyak terjadi di 

kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, bentuk catcall 

yang terjadi pada mahasiswi ini sangat meresahkan dan memberikan 

dampak secara psikis kepada mahasiswi yang mengalaminya. Namun 

dalam hal ini, sebagian mahasiswi enggan untuk menceritakan kejadian 

catcall yang dialaminya karena mereka menganggap bahwa ini sebagai 

sebuah aib dan menjadikan kejadian catcall ini tak diketahui oleh semua 

civitas akademik, sehingga catcall ini terus-menerus terjadi di sekitar 

kampus. Oleh karena itu, catcall ini perlu menjadi perhatian khusus bagi 

mahasiswi, civitas akademik dan masyarakat lingkungan sekitar untuk 

mengurangi terjadinya catcall di sekitar kampus dengan memperbaiki 

penampilan, perilaku, sarana prasarana, dan keamanan sekitar kampus. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Bentuk catcall yang terjadi di kalangan mahasiwi Universitas 

Pendidikan Indonesia terdapat dalam dua bentuk, yakni verbal dan 

non-verbal. Bentuk catcall secara verbal seperti siulan, sapaan, dan 

komentar tidak senonoh. Catcall verbal ini terjadi di tempat ramai 

dan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang 

berkumpul di sekitar kampus. Begitupun bentuk catcall secara 

non-verbal seperti gestur, isyarat dan tindakan-tindakan yang tidak 

diharapkan. Catcall secara non-verbal biasanya terjadi di tempat 

sepi sekitar kampus, pelaku yang melakukannya cenderung orang 

asing yang sering beraktivitas sekitar kampus. Perempuan yang 

lebih banyak dijadikan objek catcall, berawal dari pandangan 

masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai makhluk 

lemah dan mampu bersolek hanya untuk menarik perhatian lawan 
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jenis. Sehingga, apabila terjadinya catcall ini mayarakat cenderung 

menyalahkan korbannya yaitu perempuan. 

b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya catcall di kalangan 

mahasiswi karena adanya faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal yakni lingkungan sosial kampus, kondisi dan situasi 

lingkungan kampus, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya 

penegakan hukum mengenai pelecehan, dan adanya steorotip 

gender di masyarakat. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan 

kepada pelaku untuk melakukan catcall kepada objeknya, tidak 

adanya upaya untuk menangani berbagai faktor catcall di sekitar 

kampus menjadikan banyak mahasiswi yang menjadi objek catcall. 

Begitupun faktor internal yakni mencari perhatian lawan jenis dan 

adanya dorongan seksual dalam diri pelaku catcall. Adanya faktor 

internal dari pelaku catcall tersebut, karena adanya kesalahan 

dalam pola asuh ketika masih kecil, ketika ada sesuatu yang tidak 

terpenuhi maka akan menjadi perilaku mengadaptif di kehidupan 

masa yang akan datang dan kesalahan dalam penerapan pola asuh 

menyebabkan terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, 

sehingga adanya dorongan seksual yang tidak terkendali. 

c. Tidak semua mahasiswi yang menjadi objek catcall memberikan 

reaksi kepada pelaku. Mahasiswi yang tidak memberikan reaksi, 

mereka ketakutan si pelaku menjadi lebih agresif ketika mereka 

memberikan reaksi. Namun, hal tersebut dapat membuat pelaku 

tidak jera terhadap perlakuannya, sehingga akan meningkatkan 

angka objek catcall di kalangan mahasiswi. Kurangnya fasilitas 

dan tenaga keamanan kampus juga membuat sulitnya objek 

mencari pertolongan ketika mendapat perlakuan catcall, sehingga 

sebagian besar objek tidak melakukan perlawanan. Tetapi sebagian 

mahasiswi berani untuk memberikan reaksi balik ketika mereka 

mendapat perlakuan catcall, reaksi yang diberikan berupa simbol 

bahwa objek tidak nyaman dan tidak terima atas perlakuan catcall 

tersebut.  

d. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan catcall di kalangan 

mahasiswi, perlu adanya penanganan dari berbagai pihak seperti 

mahasiswi, civitas akademik, dan masyarakat sekitar kampus. 

Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswi lebih menjaga diri dan 

menjaga penampilannya agar tidak menjadi pusat perhatian lawan 

jenisnya, juga perlu adanya penanganan dari civitas akademik 
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untuk memperbaiki fasilitas sarana prasarana kampus dan 

memperbaiki sistem keamanan kampus. Selain itu, dalam 

penanganan fenomena catcall ini harus bersifat holistik dan 

terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, 

baik dari aspek sisi individu, keluarga, aspek hukum, maupun 

dukungan sosial. 
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5.2 Implikasi 

Hasil penelitian mengenai fenomena catcall di kalangan 

mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia ini memberikan implikasi 

pada bidang pendidikan sosiologi khususnya sosiologi dipersekolahan 

yakni sebagai muatan pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan 

catcall seperti pembelajaran interaksi sosial dan penyimpangan sosial. 

Selain itu juga dapat sebagai pengayaan materi di sekolah. Begitu juga 

penelitian ini memberikan implikasi untuk pembelajaran mahasiswa 

pendidikan sosiologi yakni sebagai disiplin ilmu pedagogik untuk 

memberikan pembelajaran di sekolah dengan menguasai keadaan 

psikologis anak ketika sedang belajar di dalam kelas dan sebagai 

permasalahan yang perlu di kaji melalui mata kuliah tertentu sebagai 

pengetahuan baru.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, 

maka ada beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti. 

Rekomendasi ini berkaitan dengan fenomena catcall yang terjadi di 

kalangan mahasiswi Unuversitas Pendidikan Indonesia. Adapun 

rekomendasi yang disampaikan peneliti bagi perempuan, laki-laki, 

civitas akademik UPI, dan pada peneliti selanjutnya. Rekomendasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi Perempuan 

a. Hendaknya lebih menjaga diri, tingkah laku, dan penampilan 

agar tidak menjadi objek sasaran pelaku catcall. 

b. Perempuan lebih bisa membuka suara untuk melaporkan hal 

seperti catcall ini, agar adanya penyelesaian untuk mengurangi 

tindakan catcall ini. Sehingga dapat mengurangi korban atau 

objek yang merasa dirugikan. 

c. Mampu melawan catcallers, baik itu dengan cara menggertak 

atau mengomentarinya. 

d. Membentuk komunitas yang aware terhadap perempuan, 

sehingga perempuan dapat saling bertukar pengalaman yang 

dialaminya tanpa ada rasa canggung. 
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5.3.2 Bagi Laki-laki 

a. Lebih berperilaku sopan terhadap perempuan, baik itu ketika 

berkomunikasi atau bertingkah laku. 

b. Diharapkan tidak ada perasaan mempunyai relasi kuasa yang 

lebih antara laki-laki dan perempuan. 

5.3.3 Bagi Civitas Akademik UPI 

a. Lebih mengontrol dan melakukan pendekatan dengan sesama 

civitas akademik lainnya, mahasiswa, dan masyarakat sekitar 

kampus. 

b. Memperhatikan dan memperbaiki sarana prasarana kampus 

untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat kampus. 

c. Menambah tenaga keamanan di Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

d. Memaksimalkan pengamanan di sekitar kampus, seperti 

mengisi pos-pos keamanan yang sudah tersedia. 

e. Pihak keamanan selalu ada di setiap titik seperti di setiap 

gerbang-gerbang kecil jalan masuk kampus dan perlunya 

penutupan gerbang setelah jam malam. 

5.3.4 Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini menjadi bahan referensi dan rujukan, baik itu 

dalam aspek-aspek kajian yang lain ataupun untuk menyempurnakan 

penelitian ini dengan penelitian selanjutnya. Di Indonesia ini fenomena 

catcall masih awam di telinga masyarakat dan masih dianggap hal yang 

lumrah, seolah catcall ini hal yang wajar dilakukan laki-laki kepada 

perempuan. Dengan hal itu perlu adanya penelitian lebih mendalam 

yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya mengenai: 

a. Catcall dari pandangan objek yang ingin menampilkan dirinya 

sendiri untuk mencari perhatian lawan jenis. 

b. Upaya untuk mengurangi terjadinya fenomena catcall baik 

berdasarkan sosial masyarakat maupun hukum yang berlaku.  


