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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Deskripsi Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi juga 

bisa berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita 

terhadap hal-hal disekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep 

yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Sebagai contoh 

dapat dilihat bagaimana seseorang yang tidak dapat melihat, akan lebih 

banyak menggunakan imajinasinya dalam membentuk sebuah persepsi 

atas objek yang dipegang,diraba, atau dicium. 

  Persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan menjadi persepsi, penglihatan, atau tanggapan. 

Dalam kamus psikologi, persepsi diartikan sebagai proses seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-

indera yang dimilikinya atau  pengetahuan lingkungan yang diperoleh 

melalui interpretasi data indera.(ratih rahayuh 2018 ) 

Robert dan Paul dalam Mulyana (2015) mengatakan bahwa 

persepsi adalah suatu proses dalam diri seseorang untuk bisa memilih, 

mengorganisasikan serta menafsirkan suatu stimulus (rangsangan) dari 

lingkungan sekitar dan proses itu juga yang akan mempengaruhi perilaku 
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manusia. Persepsi yang ada pada setiap  individu  dapat berbeda walaupun 

yang dilihat dan diamati adalah hal yang sama. 

Berbicara mengenai persepsi maka berbicara tentang bagaimana 

seseorang menafsirkan suatu rangsangan yang diperoleh dari interaksi 

dengan lingkungan sekitar. Menurut Rakhmat (2012) persepsi merupakan 

pengalaman dari seseorang tentang suatu objek, peristiwa dan hubungan-

hubungan yang sebelumnya diperoleh dengan cara menyimpulkan suatu 

informasi serta menafsirkan pesan. Cara manusia menyimpulkan suatu 

informasi dan menafsirkannya ialah dengan mengolah stimulus 

rangsangan yang sebelumnya diterima oleh alat indera dan selanjutnya 

diberi makna.  

Definisi persepsi juga diartikan oleh Siregar (2013) bahwa persepsi 

merupakan suatu proses dari hasil pengamatan lewat penginderaan, 

pandangan, penciuman dan perasaan tentang suatu kejadian pada saat 

tertentu yang kemudian ditafsirkan dan diberi makna. Menurut Slameto 

(2010) bahwa persepsi merupakan suatu proses yang saling berkaitan 

dengan masuknya pesan atau infomasi ke dalam otak manusia. Lewat 

persepsi, manusia akan terus menerus melakukan hubungan dengan 

lingkungnnya.  

Hubungan-hubungan yang dilakukan manusia dengan 

lingkungannya yaitu melalui alat indera antara lain indera penglihatan, 

peraba, perasa, pencium dan pendengar. Eysenck dalam Asrori (2011) 

mengatakan bahwa persepsi sebenarnya memerlukan suatu proses belajar 

dan pengalaman dari individu itu sendiri. Hasil dari proses belajar dan inte
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raksi individu akan memberikan suatu pengalaman bagi dirinya sendiri unt

uk selanjutnya dapat membandingkan dengan keadaan yang akan di 

hadapi.  

Persepsi  pada  dasarnya dapat dikatakan sebagai proses  penilaian 

seseorang  terhadap  objek tertentu. Dapat diartikan bahwa persepsi 

terbentuk berdasarkan hasil pemikiran dari situasi tertentu yang dialami 

oleh individu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

bagaimana cara manusia menerima, memilih dan menyeleksi stimulus 

rangsangan dari lingkungan yang diterima lewat alat indera yang 

kemudian diinterpretasikan dan diberi makna dari objek yang diamatinya 

dalam bahasa arab persepsi dapat dsisebut maf‟um 

2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi 

Munculnya persepsi tidak akan bisa telepas dari proses. Menurut 

Siregar (2013) proses  terbentuknya suatu persepsi  akan dipengaruhi  oleh 

adanya pengalaman, sosialisasi, cakrawala  dan  pengetahuan. Pengalaman 

dan  sosialisasi  memberikan  gambaran terhadap bentuk suatu objek  yang  

dilihat dan diamati sedangkan  pengetahuan  dan  cakrawala memberi arti 

terhadap objek psikologis seseorang. Pembentukkan persepsi dapat 

berlangsung saat individu bersedia menerima suatu stimulus atau 

rangsangan yang berasal dari lingkungannya dan stimulus atau rangsangan 

itu kemudian diterima melalui alat indera dan diolah melalui proses 

berfikir oleh otak,untuk kemudian membentuk suatu pengertian dan 

pemahaman (Sarwoto dalam Alizamar dan Nasbahry 2016).  

 Menurut Mulyana (2015)persepsi terjadi melalui tahapan-tahapan :   
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a. Sensasi (penginderaan)  

Sensasi adalah tahap pertama dimana suatu pesan dikirimkan ke otak 

melalui bantuan alat indera yaitu penglihatan, penciuman, sentuhan, 

pengecapan dan pendengaran. Reseptor inderawi tersebut sebagai 

penghubung antara otak manusia dengan lingkungan sekitar. Namun, 

kemampuan setiap manusia dalam melakukan penginderaan berbeda-

beda. Hal ini dapat disebabkan karena faktor genetik.  

b. Atensi   

Atensi adalah tahap dimana suatu kejadian atau stimuli diberi 

perhatian oleh individu. Stimulus atau rangsangan menjadi hal penting 

yang dapat menarik perhatian seseorang. Sebelum individu merespon 

dan menafsirkan suatu kejadian, maka individu tersebut harus 

memperhatikan suatu kejadian dan rangsangan yang diterima.  

c. Interpretasi   

Interpretasi adalah suatu proses dimana seseorang bertambah 

pengetahuannya melalui rangsangan dan informasi yang diperoleh 

melalui indera. Pengetahuan yang telah diperoleh seseorang melalui 

persepsi bukan lah pengetahuan tentang objek yang 

sebenarnya,melainkan pengetahuan tentang bagaimana objek tersebut 

terlihat. 

2.1.3 Faktor  yang Mempengaruhi Persepsi 

Setiap individu akan memberikan tanggapan yang berbeda-beda 

terhadap suatu objek yang dilihatnya. Hal ini terjadi karena penafsiran 

sesorang akan berbeda-beda dan dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan 
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serta pengetahuan individu terhadap stimulus yang diperolehnya. Menurut 

Rakhmat (2012) faktor yang menentukan persepsi, yaitu :  

a. Faktor Fungsional  

Faktor fungsional ini diperoleh dari kebutuhan individu serta 

pengalaman masa lalu yang pernah dialami. Faktor fungsional termasuk 

ke dalam faktor-faktor personal, yang mana faktor  ini akan 

menentukan suatu persepsi. Namun bukan jenis atau bentuk stimulinya, 

tetapi  karakteristik dari orang  yang  memberikan respon pada stimuli 

itu.  

b. Faktor Struktural  

Faktor struktural diperoleh dari sifat stimulus fisik seseorang 

dan efek saraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Artinya 

dalam memahami suatu peristiwa, individu tidak bisa melihat fakta-

fakta secara terpisah tetapi harus melihatnya dalam hubungan 

keseluruhuan, dalam konteksnya dan dalam lingkungannya serta dalam 

masalah yang dihadapinya.  

Thoha dalam Alizamar dan Nasbahry (2016) bahwa persepsi pada 

umumnya terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada 

di dalam seseorang, seperti  sikap, kebiasaan serta kemauan. Berbeda 

dengan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang 

seperti rangsangan (stimulus) itu sendiri, baik itu sosial dan fisik. Dengan  

demikian  setelah  individu  mengetahui keadaan lingkungannya, maka 

semua stimulus yang diterimakan disimpan dalam ingatan. Selanjutnya 

individu tersebut akan menafsirkan tentang  lingkungan yang dilihatnya 
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atau dihadapinya. Jadi proses akhirnya yaitu individu-individu akan 

memilih dan memutuskan untuk memberikan feed back atau tidak. 

2.1.4 Macam-Macam Persepsi 

Menurut Mulyana (2015) sebenarnya persepsi dalam diri manusia 

terbagi menjadi dua:  

a. Persepsi terhadap Objek   

Yaitu suatu proses menafsirkan objek-objek yang tidak bernyawa 

yang ada disekeliling kita. Dalam memberikan persepsi nya juga 

terkadang  indera manusia melakukan kesalahan atau kekeliruan.  

Reseptor inderawi manusia  tak  jarang juga  menipu, sehingga manusia 

menjadi  ragu terhadap seberapa benar persepsi manusia itu dengan 

keadaan sebenarnya. Adapun beberapa faktor  yang mempengaruhi  

persepsi  terhadap  objek  yaitu: latar  belakang pengalaman, budaya,  

suasana  psikologi,  pengharapan,  serta  kondisi faktual panca indera 

(Mulyana, 2015).  

b. Persepsi terhadap Manusia (Persepsi Sosial)  

Yaitu proses dalam menangkap arti dari objek sosial serta 

kejadian-kejadian yang dialami manusia di lingkungan sekitar. Setiap 

individu juga mempunyai gambaran yang berbeda-beda terhadap realitas 

disekelilingnya (Mulyana, 2015).  

Menurut Sarwono dalam Alizamar dan Nasbahry (2016) 

menjelaskan bahwa manusia mempunyai persepsi sosial yang sama dan 

juga berbeda-berbeda terhadap stimulus yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh sosial budaya di 
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lingkungan manusia tersebut serta kepribadian dan motivasi individu. 

Mulyana (2015) mengatakan bahwa adapun beberapa prinsip-prinsip 

terkait persepsi sosial antara lain :  

a. Persepsi berdasarkan pengalaman. Individu akan memberikan persepsi 

terhadap seseorang atau kejadian tertentu berdasarkan dari pengalaman 

dan pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan objek dan kejadian 

yang sama.  

b. Persepsi bersifat selektif. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan 

faktor utama yang menentukan selektivitas terhadap suatu rangsangan. 

Atensi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor  internal seperti:  faktor  

biologis  (lapar dan haus), faktor fisiologis (gemuk, kurus, tinggi, pendek, 

sehat, sakit), faktor psikologis (kesedihan dan kemarahan), serta faktor 

sosial budaya (agama, gender, penghasilan, pekerjaan).  

c. Persepsi besifat dugaan. Proses persepsi bersifat dugaan akan 

memungkinkan manusia untuk memberi makna dan menafsirkan suatu 

objek secara lebih lengkap dan dari sudut  pandang manapun. Dugaan ini 

diperlukan saat membuat suatu  kesimpulan berdasarkan informasi yang 

kurang lengkap lewat penginderaan.   

d. Persepsi bersifat evaluative. Evaluative artinya persepsi yang bersifat 

subjektif. Mengunakan  kata-kata dari Andrea L Rich dalam Mulyana 

(2015) “Persepsi pada dasarnya mewakili  keadaan fisik dan psikologi 

individu untuk menunjukkan suatu karateristik dan kualitas secara mutlak 

dan menyeluruh dari objek yang dipersepsi.  
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e. Persepsi bersifat kontekstual. Konteks menjadi salah satu pengaruh yang 

paling kuat dalam persepsi. Suatu rangsangan akan sangat mempengaruhi 

susunan dari kognitif seseorang dalam mempersepsikan suatu fenomena 

yang terjadi.   

2.2  Deskripsi Catcalling 

2.2.1 Pengertian Catcalling 

 Hidayat dan Setyanto (2020) mendefinisikan catcalling sebagai 

penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan nonverbal 

yang kejadiannya terjadi di tempat umum atau publik. Catcalling secara verbal 

biasanya dilakukan dengan siulan atau komentar mengenai penampilan korban, 

sedangkan secara nonverbal dapat berupa penggunaan gestur fisik. Definisi lain 

mengenai catcalling, yaitu melakukan hal-hal yang bertendensi seksual kepada 

orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang 

yang bersangkutan merasa tidak nyaman dan atau terancam. Korban catcalling. 

Beberapa dampak yang dialami setelah korban mengalami catcalling, diantaranya 

berkurangnya rasa aman dan nyaman, merasa pergerakannya di ruang publik 

terbatas, merasa malu dan tidak percaya diri, ataupun bisa mengganggu mental.  

Catcalling masih menjadi suatu fenomena yang kompleks karena 

tidak ada jawaban yang jelas apakah itu sesuatu yang positif atau negatif. 

Awal mula adanya istilah Catcalling adalah dari sebuah pertunjukan 

kartun hasil karya Tex Avery. Menurut Shannon dalam sebuah artikel 

yang berjudul The History (and Future) of the Catcall bahwa the term. 

“Catcalling” dipercaya pertama kali digunakan pada abad ke-17 sewaktu 

para penonton membuat suara desis atau menjerit-jerit (seperti kucing liar) 

sebagai ejekan terhadap seorang pemain di panggung. Hal ini terus 
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berkembang dan dalam kebudayaan Amerika dikenal dengan istilah 

catcalling. 

Pengertian catcalling dalam kamus Oxford dapat diterjemahkan  

sebagai siulan, teriakan dan komentar yang bersifat seksual terhadap 

perempuan yang lewat. Menurut Ramadan (2018)  perilaku yang khas dari 

perilakucatcalling yaitu mengomentari penampilan seorang wanita. Pelaku 

terbiasa untuk melakukan catcalling dengan cara spontan secara langsung 

dan  menganggapnya sebagai hal yang biasa untuk dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan perhatian dari perempuan yang menjadi korban.  

Menurut Chhun dalam Farmer dan Jordan (2017) bahwa Catcalling 

yang dapat diartikan bahwa catcallling sebagai penggunaan bahasa kasar, 

ekspresi verbal maupun non verbal  yang  terjadi  di  tempat  umum,  

seperti  jalan, trotoar  atau halte bus. Chhun juga menjelaskan dalam 

O‟Leary, Catcalling As a “Double Edged Sword”:  Midwestern  Women, 

Their Experiences, and The Implications of Men‟s catcallingBehaviors, 

bahwa verbal yang dapat diartikan sebagai ekspresi verbal bertujuan untuk 

menyertakan komentar yang berkaitan dengan keberadaan perempuan. 

Ekspresi nonverbal seringkali berupa lirikan dan termasuk pada gestur 

fisik yang bermakna untuk menilai penampilan fisik wanita.  

Catcalling menjadi pengalaman umum yang hampir setiap hari 

dihadapi oleh perempuan apabila sedang berada di ruang publik dan 

biasanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa detik saja. 

Menurut Lystianingati dalam Suryana (2019), catcalling adalah suatu 

tindakan berbentuk siulan, sapaan dan komentar yang sifatnya menggoda. 
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Catcalling juga biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

kepada perempuan. Catcalling sendiri sering dialami oleh beberapa 

perempuan yang ada di berbagai tempat di belahan dunia ini, seperti di 

Amerika atau pun di Negara- negara lainnya (Puspitasari, 2019). 

Apapun  tujuan dari pelaku terhadap korban ini, perbuatan dari 

catcalling tetap harus sebisa mungkin untuk diminimalisir dan juga 

diperhatikan agar semua orang dapat memiliki rasa aman dan nyaman 

ketika berekspresi dan juga tidak menjadi rentan akan street dan perilaku  

lainnya.    

2.2.2 Bentuk-Bentuk Catcalling 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk memiliki banyak 

definisi dan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada penempatan serta 

penggunaannya. Dalam penelitian ini, bentuk yang dimaksud adalah 

wujud maupun gambaran yang ditampilkan. Menurut N.K. Endah Trwijati 

dalam Gloria, dkk (2018) jika ditinjau dari sisi Psikologis, bentuk 

pelecehan seksual verbal ini dilakukan dalam bentuk ucapan atau 

perkataan yang ditujukan kepada orang lain tetapi mengarah pada hal-hal 

yang bertendensi seksual yang biasanya  sering  disebut  sebagai 

catcalling/Pelecehan ini dapat berwujud seperti :  

a. Bercandaan dan menggoda  lawan  jenis  atau sejenis. Mengajukan  

beberapa pertanyaan seputar seksual didalam suatu diskusi atau 

obrolan yang sedang tidak membahas  seputar seksual.   

b. Bersiul-siul yang berorientasi seksual.   

c. Mengoda secara sengaja     
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d. Mengkritik dan mengomentari bentuk  fisik yang mengarah pada 

bagian-bagian seksualitas, (bentuk bokong ataupun ukuran kelamin 

seseorang (Gloria, 2018).  

Sering kali perilaku pelecehan seksual verbal ini dianggap normal 

dan biasa saja oleh masyarakat di Indonesia, padahal perilaku catcalling 

ini juga memiliki dampak yang buruk bagi korban.  

2.2.3 Faktor Penyebab terjadinya Catcalling 

 

Tidak sedikit  yang mengangap catcalling atau pangilan –pangilan  

itu hanyalah keisengan saja mereka mengku, perilaku tersebut dilakukan 

secara spontan karena ingin menyanjungi sikorban,ada juga yang  

melakukan  justru menginginkan respon negatif dari korban, terkejut , 

takut dan marah tetapi hal tersebut pelaku tidak menyadari apa yang 

mereka lakukan membuat korban merasa tidak nyaman dan merasa 

dilecehkan. 

2.2.4 Dampak Catcalling 

Istilah catcalling sering didengar dan juga terlihat di ruang publik. 

Setiap orang yang mendapatkannya akan memberikan respon yang 

berbeda-beda terhadap Catcalling tersebut. Hal ini terjadi karena 

dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya 

catcalling dan pemahaman  mengenai catcalling yang dialami oleh 

seseorang. Menurut Kirnandita (2017) catcalling ini bisa menimbulkan 

perasaan tidak nyaman, tidak percaya diri dan bahkan dapat  membuat 

seseorang merasa takut dan juga trauma.  
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Menurut Puspitasari (2019) pelecehan seksual verbal (Catcalling) 

berdampak pada kesehatan psikis, yaitu  dampak  psikis terbagi  menjadi  

dua  yakni  dampak  jangka  pendek  dan  dampak jangka  panjang.  

Dampak  yang  terjadi  pada  jangka  pendek, misalnya  dialami  sesaat  

setelah  kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa 

malu. Hal ini di  antaranya  ditandai  dengan  gejala  sulit  tidur  dan 

berkurangnya selera makan.  Dampak panjangnya adalah  sikap  atau  

persepsi  negatif  terhadap  laki-laki  karena trauma.   

Adapun sebuah penelitian yang dilakukan pada kurang lebih 3.000 

siswa-siswi SMA yang ada di Norwegia, menjelaskan bahwa pelecehan 

seksual secara non fisik atau verbal seperti catcalling ini dapat 

meningkatkan gangguan pada mental seseorang. Mulai dari gejala 

kecemasan, depresi, rendah diri dan citra negatif terhadap tubuh 

(m.klikdokter.com).catcalling  juga bisa berdampak luas ke berbagai jenis 

pelecehan lain, yaitu seperti pelecehan verbal fisik (menyentuh korban, 

memeluk dan mencium) bahkan sampai melakukan pemerkosaan.  

Dengan  demikian,  unsur  terpenting  dari  pencegahan pelecehan  

seksual baik verbal maupun nonverbal itu sendiri adalah dengan 

melakukan penolakan dan ketidak inginan dari korban terhadap segala 

bentuk perhatian yang bersifat  seksual. Hal ini dilakukan agar perbuatan 

catcallingini bisa dicegah dan bila itu tidak diinginkan oleh korban maka  

perbuatan tersebut bisa  dikategorikan  sebagai pelecehan seksual verbal. 
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2.2.5 Pandangan Catcalling Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis 

Islam menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan 

kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain 

yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan 

kejam kepada perempuan. Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan 

di Indonesia memang tidak lepas dari latar belakang sejarah dan budaya. 

Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan 

dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan agar perempuan 

terhindar dari hal tersebut, Islam memerintahkan kaum perempuan untuk 

menjaga diri dengan pakaian sempurna,yakni hijab Sebagaimana firman 

Allah: 

 ََ بََىاحَِك  ََ اِجَك  ََ ًُّ قُْم ِِلَْص نَِك أَْدوَىَٰ أَْن ٌَا أٌٍََُّا انىَّبِ
ٍِهَّ ۚ َرَٰ ٍِهَّ ِمْه َجََلبٍِبِ ٍْ وَِساِء اْنُمْؤِمىٍَِه ٌُْذوٍَِه َعهَ

ُ َغفًُُسا َسِحٍمً  َكاَن َّللاَّ ََ ٌَْه ۗ  اٌُْعَشْفَه فَََل ٌُْؤَر  

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 

dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 59 tersebut secara jelas memberikan 

ketentuan tentang pakaian yang wajib dikenakan wanita muslimah, dengan 

tujuan supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, bahwa wanita muslimah 

itu berbeda dengan wanita non muslim, sehingga mereka tidak di ganggu.  

Pada ayat yang lain Allah SWT memerintahkan kepada kaum 

mu‟min baik laki-laki maupun perempuan agar mereka menundukkan 

pandangan dan menjaga kemaluan untuk menjaga kesucian mereka. Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur‟an, Surat An-Nuur ayat 31 
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قُْم نِْهُمْؤِمىَاِث ٌَْغُضْضَه  ََل ٌُْبِذٌَه ِصٌىَخٍَُهَّ إَِلَّ َما ظٍَََش ِمْىٍَا ۖ ََ ََ ٌَْحفَْظَه فُُشََجٍُهَّ  ََ ٌِهَّ  ِمْه أَْبَصاِس

 َْ ٍِهَّ أَ َْ آبَائِ ٍِهَّ أَ ََل ٌُْبِذٌَه ِصٌىَخٍَُهَّ إَِلَّ نِبُُعُنَخِ ََ ٍِهَّ ۖ  ٌِهَّ َعهَىَٰ ُجٍُُبِ ْنٍَْضِشْبَه بُِخُمِش ٍِهَّ  ََ آبَاِء بُُعُنَخِ

 َْ َْ وِسَ أَ ٍِهَّ أَ احِ َُ َْ بَىًِ أََخ ٍِهَّ أَ اوِ َُ َْ بَىًِ إِْخ ٍِهَّ أَ اوِ َُ َْ إِْخ ٍِهَّ أَ َْ أَْبىَاِء بُُعُنَخِ ٍِهَّ أَ َْ َما أَْبىَائِ ٍِهَّ أَ ائِ

َِ انطِّْفِم انَِّزٌَه نَ  َجاِل أَ ْسبَِت ِمَه انشِّ ٍِْش أَُنًِ اْْلِ َِ انخَّابِِعٍَه َغ ٌَْماوٍُُهَّ أَ ْم ٌَْظٍَُشَا َعهَىَٰ َمهََكْج أَ

 ِ حُُبُُا إِنَى َّللاَّ ََ ٍِهَّ ۚ  ٍِهَّ نٍُِْعهََم َما ٌُْخفٍَِه ِمْه ِصٌىَخِ ََل ٌَْضِشْبَه بِأَْسُجهِ ََ َساِث انىَِّساِء ۖ  ُْ َجِمًٍعا أًٌََُّ َع

 اْنُمْؤِمىَُُن نََعهَُّكْم حُْفهُِحُنَ 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 

lakilaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-

putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau 

budak-budak yang mereka miliki, a tau pelayan-pelayan laki-laki yang 

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 

kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung”. 

 

Rasulullah Saw. dalam hadis-hadisnya juga telah memberikan 

panduan bagi kaum muslimin dalam berinteraksi antara laki-laki dan 

permpuan, yaitu : “Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak 

halal baginya dengan sengaja, baik dengan ataupun tanpa syahwat. Jika 

dengan syahwat atau untuk bernikmat-nikmat maka lebih terlarang lagi. 

Adapun jika tidak sengaja maka tidak masalah. Dari Jarir bin Abdullah 

radhiyallahu„anhu berkata: 

ْه جَ  ْه َع َم َع َّ ه سَ ََ  ًِ ٍْ َ ه ُ َع َّى َّللاَّ ه ِ َص َُل َّللاَّ سُ ُج َس َنْ أ اَل سَ ِ قَ ذِ َّللاَّ بْ ِه َع ٌشِ بْ شِ

َف بََصشِي )سَاي مسهم َْصشِ ْن أ َ وًِ أ َش َمَ أ ةِ فَ اءَ َج ُ ف انْ شِ  ظَ  )وَ
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 “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu„alaihi wasallam mengenai 

pandangan yang tidak di sengaja. Beliau memerintahkanku untuk 

memalingkan pandanganku”(HR. muslim).   

 

 Berikutnya, Allah SWT melarang manusia mendekati zina, karena 

zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Allah 

SWT berfirman : 

ۖ ا  وَ بُُا انضِّ َش قْ ََل حَ ًٍَل  ََ بِ اَء سَ سَ ََ تً  شَ اِح اَن فَ ًَُّ كَ و ِ  إ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”(al-Qur‟an surat 

Al-Israa‟:32).   

 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: dari ayat ini memberikan  

pemahaman  kepada kitabahwa senantiasa  mengalihkan dan menjaga 

pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan sahwat  

 

ًٍْما ًٍْعاَعهِ ٍَُسِم َكاوَانهَّٰ َُ َمْىظُهَِمۗ َلَّ َِلِ ُْ ِءِمىَاْنَق ُْْۤ ٍَْشبِانسُّ ٍُاْنَج  ََلٌُِحبُّانهَّٰ

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus 

terang, kecuali oleh orang yang dizalimi.Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” 

 

(An-Nisā' [4]:148) dari ayat ini memberikan tuntuna kepada kita sebagai 

kaum muslimin terbait dengan kata-kata yang buruk.allah tidak menyukai 

perkatan yang buruk kecuali diucapkan secara terpaksa oleh orang yang 

dizolimi. 

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis-hadis di atas, Islam 

telah mengatur dan memberikan tuntunan yang tepat untuk terhindarkan 

dari tindak  kasus Catcalling atau pelecehan seksual, karena ayat-ayat 

tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, sehingga perlu 

dikondisikan bagi anak-anak agar kelak dimasa dewasa anak-anak telah 

terbiasa menjalankan hukum-hukum Allah SWT.  
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2.3  Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang dapat dijadikan rujukan pada penelitian ini antara 

lain:  

1. Penelitian oleh Benedicta Alodia Santoso dan Michael Bezaleel tentang 

“Perancangan komik 360 sebagai media informasi tentang pelecehan 

seksual Catcalling”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif menggunakan data primer dan sekunder menggunakan buku, 

jurnal dan melakukan wawancara dan observasi lapangan.  

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Michael Bezelle 

dengan penelitian saya adalah subjek dan objek dari penelitian yang 

dilakukan berbeda. Pada penelitian ini subjek adalahmedia sosial dan 

objeknya adalah  perancangan komik 360 sebagai media informasi tetang 

pelecehan seksual catcalling sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan,subjek yang digunakan adalah mahasiswa  komunikasi dan 

penyiaran islam Area dan objeknya adalah Persepsi mahasiswa  terhadap 

kasus catcalling pada prodi komunikasi dan penyiaran islam FUAD IAIN 

Kendari 

2. Penelitian oleh Livia Jayanti Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Perbuatan catcalling(Pelecehan verbal) Di Indonesia” Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji kekosongan 

norma pada peraturan perundang-undangan terkait perbuatan 

catcallingserta menganalisis bagaimana perlindungan korban perbuatan 

catcalling.peneliti menggunakan data primer aturan perundang-undangan 

dan bahan sekunder seperti buku, literatur, dan jurnal. Penelitian ini 
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menyimpulkan bahwa catcalling artinya melakukan suatu perbuatan 

bersifat porno/seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang 

memberi rasa tidak nyaman.  

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Livia 

Jayanti Putri dengan penelitian saya adalah subjek dan objek dari 

penelitian yang dilakukan berbeda. Pada penelitian ini subjek yang 

digunakan yaitu undang-undang catcaling yang ada di indonesia objeknya 

Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan catcalling(Pelecehan verbal) Di 

Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan,subjek yang 

digunakan adalah mahasiswa komunikasi dan penyiaran islam Area dan 

objeknya adalah Persepsi mahasiswa  terhadap kasus catcalling pada prodi 

komunikasi dan penyiaran islam FUAD IAIN Kendari 

3. Penelitian oleh Yurosa Nurhayati Puspitasari yang berjudul “Fenomena 

catcalling mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Tulungagung”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dimana peneliti mewawancarai peserta atau informan penelitian 

dengan mengajukan pertanyaan umum dan meluas. Penelitian 

menyimpulkan bahwa ternyata hampir semua mengalami perlakuan 

catcallingdari mahasiswa lain. Korban perlakuan catcallingmayoritas 

adalah mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.  

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yorusa 

Nurhayati dengan penelitian saya  adalah subjek dan objek dari penelitian 

yang dilakukan berbeda. subjek yang digunakan yaitu mahasiswi kota 

Surabaya dan objeknya adalah pemaknaan terhadap pengalaman pelecehan 
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seksual verbal sedangkan penelitian yang akan dilakukan,subjek yang 

digunakan adalah mahasiswa  komunikasi dan penyiaran islam FUAD 

IAIN Kendari 

4. Penelitian oleh Naufal Al Rahman, mahasiswa Universitas Airlangga pada 

tahun 2019 dengan judul “Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi 

Berjilbab (Studi tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual 

Verbal bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)”.Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan 

teknik wawancara secara mendalam kepada informan yang mempunyai 

kaitan erat terhadap penelitian 

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Naufal 

Alrahman dengan penelitian saya adalah subjek dan objek dari penelitian 

yang dilakukan berbeda. Pada penelitian ini subjek yang digunakan yaitu 

mahasiswi kota Surabaya dan objeknya adalah pemaknaan terhadap 

pengalaman pelecehan seksual verbal sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan,subjek yang digunakan adalah mahasiswa komunikasi dan 

penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari 

5. Penelitian terakhir yang penulis gunakan sebagai referensi adalah 

penelitianoleh Putra Anugrah Pramana, mahasiswa Universitas Medan 

Area pada tahun 2016 dengan judul “Persepsi Mahasiswa terhadap 

Tindakan Cyberbullying pada Gambar Meme di Media Sosial”. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
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Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putra Anugrah 

Pramanadengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek pada 

penelitian ini berbeda.  

 2.4 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan kepada mahasiswa dan mahasiswi komunikasi 

dan penyiaran islam yang perna mengalami catcalling atau menjadi pelaku 

catcalling angkatan 2018-2020. 

 


