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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pedoman Observasi 

 

Persepsi Mahasiswa Terhadap Kasus Catcalling pada Prodi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari  

Alamat  Tempat  : Kampus IAIN Kendari 

Wawancara /Mahasiswa : Eka Suci Artin  

NIM :18030101022 

 

1. Mengamati kondisi lokasi yang akan dilakukan penelitian  

2. Mengamati subjek penelitian pada saat dilakukan proses 

wawancara 

3. Mengamati kegiatan mahasiswa dilapangan  
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Lampiran 2 :   Angket 

 

Catcalling adalah pelecehan seksual yang dilakukan melalui ekspresi 

verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur main mata dengan tujuan untuk 

mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman dan juga mengucapkan 

salam dengan cara mengoda itu juga masuk dalam kategori catcalling.  

1. Pernakah  anda mengalami catcalling  

a. pernah mengalami  

b. sering mengalami  

c. tidak  mengalami  

d.tidak perna mengalami  

2. Catcalling seperti apakah yang anda perna alami  

a. siulan, main mata  

b. mengomentari tubuh  

c. ucapan kata-kata seks  

d. mengucapkan salam dengan cara mengoda  

3. Bagaimana peran pada saat mengalami catcalling  

a. biasa saja  

b. kesal  

c. jegkel  

d. marah  

4. Bagaimana reaksi anda tentang catcalling?  

a. diam saja  

b. memandang dengan tatapan marah  

c. memarahi  
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d. menasehati  

5. Menurut anda catcalling berbahaya atau tidak  

a. tidak berbahaya  

b. sedikit berbahaya  

c. berbahaya  

d. sangat  berbahaya 

6. Bagaimana  reaksi anda di saat anda melihat kasus catcalling  

a. marah  

b. melawan  

c. tidak menghiraukan 

d. menasehati  

7. Menurut anda apa yang menjadi alasan terjadinya catcalling  

a. pakean terbuka  

b. pakean tertutup  

c. perhiasan mencolok  

d. alasan lain  

8. Apa anda perna menjadi pelaku catcallling  

a. tidak perna  

b. perna  

c. jarang  

d. sering  

9. Bagaimana pandangan responden terhadap catcalling menurut Islam, 

tentang cara atau upaya agar tidak menjadi korban catcalling?  

a. berpakaian dengan tertutup  
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b. Menjaga pandangan  

c. Menundukan pandangan yang bukan mahram  

d. a,b, dan c benar semua salah  

10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya catcalling  

a.  lingkungan  

b. sosial  

c. budaya  

d. kebiasan 
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Lampiran  3 :  Pedoman Wawancara 

1. Pernakah  anda mengalami catcalling dan catcalling seperti apa.  

2. Bagaimana peran pada saat mengalami catcalling  

3. Menurut anda catcalling berbahaya atau tidak 

4. Apakah catcalling berbahaya atau tidak  

5. Bagaimana  reaksi anda di saat anda melihat kasus catcalling  

6. Menurut anda apa yang menjadi alasan terjadinya catcalling  

7.    Apa anda perna menjadi pelaku catcallling  

8. Bagaimana pandangan responden terhadap catcalling menurut Islam, 

tentang cara  

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya catcalling  

Nama informan : RI  

Agkatan : 2019 

Tempat  wawancara : Halaman Kampus  

Topik wawancara :Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari 

1. Pernakah anda mengalami catcalling dan catcaling seperti apa : perna 

dikode-kode dan itu membuat risih atau tidak nyaman merasa bahwa laki-

laki meremehkan saya sebagai perempuan dan juga saya pernah satu kali 

merasakan Catcalling verbal orang itu memegang tangan saya dan itu saya 

tidak suka sekali dan membuat saya benci dan bertanya pada diri saya 

kenapa memegang tangan saya dan itu membuat saya takut. Saya juga 

tidak terlalu memikirkan kalau memang itu tidak terlalu berlebihan tapi 

kalau sudah berlebihan itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib 
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2. Bagaimana peran pada saat mengalami  cacalling : sy tidak suka dan 

jegkel sekali sama orangnya, catcalling itu tidak berbahaya jika tidak 

berlebihan dan alasan terjadinya catcalling yaitu cara berpakaiannya yang 

bisa menarik perhatian laki-laki 
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Nama informan : UM 

Agkatan : 2019 

Tempat wawancara : Teras Kampus 

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. pernakah andamengalami catcalling dan catcaling seperti apa : Saya pernah 

mengalami Catcalling disiul dan pengucapan salam dengan nada menggoda 

dan itu membuat risih dan tidak nyaman tapi seiring berjalannya saya merasa 

sudah biasa dengan hal tersebut. 

2. Bagaimana peran pada mengalami catcaling : sy risi tidak suka dan tidak 

nyaman saja jegkel jugaoragnya yang begitu  

3. Apa alasan terjadinya catcalling : Menurut saya alasan cewek itu digoda 

karena cantik atau mungkin dari sifat laki-laki yang jail dan hal yang seperti 

itu tidak pantas dilakukan karena merendahkan seorang perempuan dan 

menjatuhkan harga diri perempuan jadi lebih baik dihukum saja 
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Nama informan : SA 

Agkatan  : 2019 

Tempat wawancara : Taman Kampus 

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari 

1. Saudara pernah mengalami Catcalling : Pernah mengalami, kalau misalnya 

kita jalan, mereka mengucapkan salam dengan nada mengoda, berhasrat 

itu yang paling sering dan juga dengan siulan. Saya merasa malu, kalau 

mengatakan “Assalamualaikum” saya jawab tapi dengan sambil jalan 

begitu dan selama itu tidak berlebihan tapi kalau sudah siul-siul itu 

menyebalkan. Saya menanggapi dengan biasa aja tetapi kalau misalnya 

orang itu sudah berkumpul, saya tidak lewat situ dan saya berpikir dulu 

mau lewat situ atau tidak, soalnya takut begitu. 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda : Menurut saya tidak 

berbahaya kalau hanya digoda, sebenarnya Catcalling itu tidak bagus bikin 

orang tidak nyaman, apalagi kalau kita mau lewat-lewat begitu baru 

dipangil cewek kan malu baru tidak nyaman juga. Saya hanya merasa 

jengkel tidak nyaman, namun saya biarkan, soalnya saya tidak berani tegur 

juga, soalnya takut karena kita tidak mengenalnya 
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Nama informan : RIS 

Agkatan  : 2018 

Tempat wawancara : lantai dua fakultas FUAD 

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah Catcalling yang pernah saudara alami : Catcalling yang pernah 

saya alami yaitu siulan, karena kalau sebatas siulan misalnya, bagi saya itu 

hanya mengganggu saja. Kalau saya cuma disiul-siul, biasalah laki-laki. 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda : Menurut saya tidak 

berbahaya karena kalau sebatas siulan misalnya, bagi saya itu hanya 

mengganggu saja. Dan mungkin memang tujuan mereka hanya sebatas 

mengganggu, karna biasanya mereka hanya ingin berkenalan. 

3. Apa alasan terjadinya catcalling : Menurut ku ya, karena memang Si laki-

lakinya itu suka iseng dan memang mereka tidak pernah diajari untuk 

menghargai perempuan. Karena kalau mereka tahu cara menghargai 

perempuan, seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu. 

4. Menurut kamu faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinyaa 

catcalling : kalausaya perhatikan karna perempuanya cantik, berpakaian 

terbuka memperlihatkan lekuk tubuh dan juga berdandan terlalu 

berlebihan. Tentunya sebagai perempuan kita harus lebih menjaga diri 

sendiri caranya yaitu dengan berpakaian  sopan. Dan yang pastinya 

lingkungan sangat berpengaruh ini jarang terjadi di lingkungan kampus 

saya pribadi hanya menemukan catcaling di tempat-tempat umum 
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Nama informan : IN 

Agkatan  : 2018 

Tempat wawancara : lantai dua fakultas FUAD 

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah saudara pernah mengalami Catcalling : Pernah tapi tidak sering, 

cuma beberapa kali saja. Seperti siulan, dan pengucapan salam seperti 

"assalamu'alaikum ukhty" pernah saya dapatkan. Saya tidak bereaksi apa² 

hanya diam tanpa menanggapi 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda : Kalau saya sendiri bisa 

jadi berbahaya karena pasti awal dari awal pelecehan disebebabkan oleh 

catcalling. Tapi bisa jadi juga tidak berbahaya apabila perempuannya bisa 

jaga diri dan mengantisipasi catcalling. Ehmm, bagaimana ya sebenarnya 

saya agak miris melihat hal yang seperti itu.  Sangat disayangkan jika 

pelaku catcalling kebanyakan seorang muslim karena kalau kita tinjau dari 

agama kita seharusnya para lelaki itu menundukkan pandangan mereka. 

3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Catcalling itu : Ada 

beberapa faktor bisa juga ditimbulkan dari seorang lelaki yang begitu 

mudah tertarik dengan wanita, bisa juga dari perempuannya sendiri yang 

dari cara berpakaiannya mungkin mengundang mata paraAda beberapa 

faktor bisa juga ditimbulkan dari seorang lelaki yang begitu mudah tertarik 

dengan wanita, bisa juga dari perempuannya sendiri yang dari cara 

berpakaiannya mungkin mengundang mata para lelaki untuk melihat 
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sehingga terjadilah catcalling. Kalau menurut saya faktor terjadinya 

catcalling dari sifat lelakinya juga yang kadang-kadang sering menggoda 

perempuan baik yg berpakaian terbuka dan tak jarang juga banyak lelaki 

yang menggoda perempuan yg berpakaian tertutup. Tapi kita tak bisa 

sepenuhnya menyalahkan lelaki karena bisa jadi dari faktor perempuannya 

juga yg kadang sengaja berpakaian minim agar dilirik lelaki maka 

terjadilah catcalling. Catcalling kalau dalam Islam mungkin bisa 

disamakan dengan zina mulut ya, karena kan catcalling itu pelecehan 

secara verbal. Jadi sebaiknya janganlah kita melakukan itu. Saran saya 

perbaiki diri, berdakwah dan terus berdoa untuk saudara² Kita yg 

istilahnya masih bermaksiat agar kembali ke jalan yg benar. 
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Nama informan : FR 

Agkatan  : 2018 

Tempat wawancara : Halaman Kampus 

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari 

1. Apakah Catcallingsaudara pernah lakukan : Catcalling yang pernah 

sayalakukan adalah bersiul ke lawan jenis 

2. Apa alasan terjadinya catcalling :Menurut saya yang menjadi alasan 

terjadinya catcalling yaitu mayoritas orang-orang yang 

melakukancatcalling itu hanya sekadar iseng dan pengen mencari 

perhatian. 

3. Menurut anda paktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya catcalling 

: kalau saya  itu karna terbiasa melakukanya dan jugafaktor lingkungan 

misalnya banyak cowonya lagi berkunpul, terus kita lewat ada yang 

kodesatu orang malah mereka ikut- ikutan , dan juga terlalu welcome 

kepada semua orang, -Faktor Fashion -Faktor pembahasan yang liar dan 

mengarah ke catcalling -Berkomunikasi secara terbuka harus lebih 

memilah dan memilih sama orang yang tepat - Penampilan harus lebih 

tertutup sesuai ajaran Islam - Komunikasi secukupnya 

. 
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Nama informan : HUS 

Tempat wawancara : lantai dua dalam ruagan FUAD  

Topik wawancara : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah Catcalling saudara pernah lakukan : Pernah melakukan catcalling 

dengan mengucapkan salam dengan mendayu-dayu. Jika saya tidak berani 

mengucapkan sesuatu di depan seseorang yang akan saya goda, maka saya 

melakukan siulan untuk memberi dia kode agar peka. Ketertarikan dengan 

lawan jenis dan doroangan hawa nafsu yang tidak bisa dikuasai 

2. Apa upaya untuk mencegah terjadinya Catcalling : Upaya untuk 

mencegahnya yaitu dengan menundukkan pandangan - berbicara yang 

penting saja - menjaga jarak saat berbicara dengan lawan jenis - dan 

jangan banyak gerakan saat berbicara dengan lawan jenis. Mengajarkan 

kepada masyarakat, mahasiswa (i), pemuda (i) tentang adab² pergaulan 

dalam Islam. 

3. Menurut saudara  faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya 

catcalling : Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya catcalling 

menurut saya maraknya karena kurangnya edukasi kepada remaja tentang 

adab dan tatakrama. Kalau menurut Islam jelas melarang untuk menggoda 

baik laki-laki maupun perempuan. Solusinya untuk mengurangi catcalling 

yaitu menurut saya memberikan edukasi kepada anak2, keponakan2, 

keluarga2 kita untuk mengenal apa itu pelecehan seksual baik verbal 

maupun non verbal 
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Nama informan : RE 

Tempat : Lingkungan Kampus 

Topik : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah saudara pernah mengalami catcaling : Pernah mengalami catcaling 

seperti itu malam dipanggil cewe-cewe tapi saya jalan terus dan juga 

pernah digoda dengan ucapan “Assalamu’alaikum” dengan suara 

menggoda begitu baru tengah malam kita pulang. Kalau pas malam itu 

was-was takut karena pada saat itu saya jalan sendirian dan sudah lama 

juga dan saya tidak respon apa yang dia katakan. Reaksi di saat catcaling, 

saya diam dan menurut saya itu tidak penting sekali bukan catcalling-nya 

tapi orangnya yang tidak penting bi  kin pekerjaan memikirkan mereka 

tapi rasa was-was itu ada kalau mau lewat di situ lagi dan jangan sampai di 

goda laki atau disiul-siul lagi begitu kan. 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda : Berbahaya secara mental 

karena pada saat kita melewati tempat kejadian buat kita takut kembali 

was-was jangan sampai mereka ulang lagi berbuatanya begitu dan 

membuat mental kita terganggu. Di saat melihat orang Catcalling juga 

mereka buat tidak ada kerjanya sekali sampai berbuat begitu atau panggil-

panggil orang 

3. Menurutmu faktor apa yang melatar belakangi terjadinya catcalling : 

Alasan pertama hanya karena usil begitu ising-iseng saja dan juga 

perempuanya yang berpenampilan terlalu menarik, cantik. Menurut 
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pandangan Islam agar terhindar catcalling ini yaitu jangan berpenampilan 

terlalu menarik dan juga berpakaian yang membentuk tubuh dan dandanan 

yang berlebihan istimewa kalau keluar rumah mugkin niatnya untuk 

mempercantik diri sendiri tapi itu juga bisa membuat orang tergoda. 

Menurut saya biasa saja pakaiannya yang longar-longar tidak terlalu 

membentuk tubuh dan laki-laki harus menundukan pandangan. Faktor 

kebiasan dan  lingkunganya juga menjadi faktor terjadinya catcalling 
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Nama informan : DE 

Agkatan : 2020 

Tempat : Teras Kampus 

Topik : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah saudara pernah mengalami catcaling : Pernah di Catcalling tapi 

tidak sering, cuma beberapa kali saja. Seperti siulan, dan pengucapan 

salam seperti "assalamu'alaikum ukhty" pernah saya dapatkan. Saya tidak 

bereaksi apa² hanya diam tanpa menanggapi 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda: Kalau saya sendiri bisa 

jadi berbahaya karena pasti awal dari awal pelecehan disebabkan oleh 

catcalling. Tapi bisa jadi juga tidak berbahaya apabila perempuannya bisa 

jaga diri dan mengantisipasi catcalling. Ehmm, bagaimana ya sebenarnya 

saya agak miris melihat hal yang seperti itu.  sangat disayangkan jika 

pelaku catcalling kebanyakan seorang muslim karena kalau kita tinjau dari 

agama kita seharusnya para lelaki itu menundukkan pandangan mereka. 
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Nama informan : WA 

Tempat : ligkungan kampus  

Topik : Persepsi mahasiswa terhadap kasus catcaling Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari. 

1. Apakah saudara pernah mengalami catcaling : Saya pernah 

mengalaminya dan sering saya di Catcalling seperti disiul, ucapan salam 

dengan cara menggoda. Saya merasa tidak nyaman marah sama 

pelakunya jengkel dan di saat kembali melewati tempat yang pernah 

kejadian Catcalling membuat saya takut untuk melewatinya lagi. 

2. Apakah Catcalling itu berbahaya menurut anda : Menurut saya sangat 

berbahaya karena itu sangat menggangu saya waktu di Catcalling sama 

laki-laki yang tidak Saya kenal dan ada rasa takut dan trauma di saat 

melewati jalan yang pernah Saya lewati di saat terjadi Catcalling. 
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Nama informan : NU 

Temat  : Kampus 

Topik : persepsi mahasiswa terhadap kasus catcalling pada 

prodi komunikasi dan penyiaran islam FUAD IAIN 

Kendari  

1. Pernakah anda mengalami catcalling: perna itu laki-perna kan satu kali 

saya pergi kampus pas itu mau masuk dalam kampus ada mobil lewat dia 

pangil “seksinya biar pake hijab tetap kelihatan” itu yang membuat saya  

jegkel sekali benci itu sama orang itu sampai sy tidak mut itu bicara  

2. Menurut saudara faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya 

Catcalling: Biasanya karena laki-laki terbiasa melakukanya, ada juga yang 

dari pakaiannya karna dia cantik seksi makanya laki-laki terpesona melihat 

kecantikannya. Upaya untuk menghindari Catcalling menurut pandangan 

Islam yaitu menjauhi kemungkinan kemugkinanya kaya jangan pakaian 

seksi dan bermake-up berlebihan kalau bisa jangan melewati kerumunan 

laki-laki apalagi pergi sendiri, karena lingkungan teman-teman juga 

terbiasa melakukanya hal tersebut. dan sebenarnya laki-laki yang memang 

terbiasa melalukan begitu tapi tidak semua juga laki-laki begitu hanya 

mugkin orang yang melakukan terbiasa  
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Lampiran 4 : Surat Isin Penelitian 
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Lampiran 5: dokumentasi wawancara 

Persepsi Mahasiswa Terhadap Kasus Catcalling pada Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam FUAD IAIN Kendari 

Alamat Tempat   : Kampus IAIN Kendari 

Wawancara /Mahasiswa : Eka Suci Artin   

Nim    : 18030101022 

 

     Dokumen Wawancara  
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 Lampiran 6 :Biodata  

   

  DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS  

 

A. Data Identitas Diri  

1. Nama Lengkap   : Eka Suci Artin  

2. NIM     : 18030101022   

3. Tempat dan  Tanggal Lahir     : Ueesi,7 Februari 1999 

4. Jenis Kelamin            : Perempuan 

5. Agama       : Islam 

6. Perguruan Tinggi       : Institut Agama Islam Negeri Kendari 

7. Fakultas/Program Studi     : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

8. Alamat        : Desa Ueesi  Kecamatan Ueesi 

Kabupaten       Kolaka Timur 

9.  Motto           : Jadilah Pribadi  Yang Sabar Dalam 

Menuntut Ilmu Dan Ihklas Memperjuangkan Segala Keinginan, 

Harapan Dan Cita-Cita Untuk Membahagiakan Orang Tua.  

B. Data Keluarga  

1. Data Orang Tua  

a. Ayah  : Aripudin ( Almarhum ) 

b. Ibu     : Erni  

2. Data Saudara Kandung 

a. Kakak Perempuan  : Arniyanti  

b. Adik Laki-Laki  : Apitasan 

c. Adik Perempuan  : Andin 

d. Adik Laki-Laki  : Abu Alam  

e. Adik perempuan   : Alfaizah 

C. Riwayat Pendidikan  

1. SD N 1 UEESI  : ( 2007-2012 ) 

2. SMP N 1 UEESI  : ( 2012-2015)  

3. SMA N 1UEESI  : ( 2015-2018)  

 

 

Kendari,   Agustus 2022 

      

 Eka Suci Artin  

 NIM.18030101022 

  

 


