
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan metode penelitian 

kualitatif dan melalui metode pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi 

pada korban pelecehan seksual di media sosial khususnya WhatsApp, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang dialami pada korban dalam penelitian ini 

memiliki kesamaan bentuk, bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di 

WhatsApp yang terjadi di Kabupaten Bekasi diantaranya Video Call serta sebuah pesan 

singkat namun mengarah pada ajakan untuk berbuat pelecehan atau perbuatan tidak 

senonoh seperti pengiriman gambar pornografi, hingga pemerkosaan.  

Walaupun banyak dari korban mengalami pelecehan seksual melalui whatsapp 

tidak ada satu pun yang berani untuk melaporkan kepihak yang berwenang. Dampak yang 

dialami oleh korban pelecehan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi ialah 

dampak Psikologis dampak sosial, dimana korban mengalami ketakutan serta trauma yang 

mendalam jika ada nomor telepon atau nomor WhatsApp.  Korban pelecehan seksual 

terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi pun berharap dengan adanya kasus ini dapat 

dijadikan pembelajaran bagi perempuan untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan 

media sosial dan jangan mudah percaya kepada orang yang kita kenal melalui media sosial 

baik aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya, dan mereka juga berharap untuk korban 

yang mengalami pelecehan seksual jangan pernah takut untuk speak up serta melaporkan 

ke pihak yang berwenang. 

 



 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki 

beberapa saran untuk akademisi dan hasil penelitian yang mungkin memiliki penelitian 

dengan tema yang serupa, sebagai berikut: 

1. Penulis sadar akan adanya kekurangan terhadap penelitian ini dari berbagai aspek, 

untuk itu penulis berharap agar para akademisi yang memiliki tema yang serupa 

mampu membuat dan menyelesaikan penelitian serupa dengan lebih baik dan 

mendekati sempurna. 

2. Penulis berharap akan adanya penelitian dengan tema yang serupa namun dengan 

menggunakan metode maupun pendekatan yang berada sehingga penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi yang luas bagi peneliti selanjutnya yang bergerak di 

dalam bidang ilmu komunikasi. 

3. Saran kepada pengguna media sosial khususnya pengguna WhatsApp agar 

menggunakan media sosial secara bijak, untuk menghindari hal-hal yang tidak di 

inginkan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak komnas 

perempuan untuk merangkul para korban pelecehan seksual di media sosial khususnya 

WhatsApp dan dapat mengurangi tingkat angka dicatatan tahunan komnas perempuan. 

 


