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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dewasa ini banyak terjadi fenomena yang bersifat irasional di 

dalam perkembangan sosial masyarakat saat ini. Mulai dari fenomena 

batu yang dapat menyembuhkan segala penyakit, mimpi bertemu 

dengan nabi atau rasul, dan berbagai mitos lain yang sampai saat ini 

masih dipercaya masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat 

menjadi salah satu penyebab eksistensi dari kepercayaan akan mitos-

mitos itu sendiri. Dari berbagai fenomena tersebut, salah satu yang 

sering menarik perhatian masyarakat adalah kesurupan. 

Berdasarkan berita yang dilansir dari kompas.com pada 

tanggal 19 Mei 2016, Hardoko melaporkan pada akhir bulan April 

2016, terdapat 80 siswa sekolah Elsa Perea Flores di kota Tarapoto, 

wilayah utara Peru dilaporkan mengalami kesurupan secara bergantian. 

Para korban tersebut mengaku mengalami penglihatan yang sama yaitu 

sosok pria berpakaian hitam yang mencoba membunuh mereka. 

Korban diantaranya berusia 11-14 tahun. Saat kesurupan para siswa 

yang sudah tergolong remaja ini mengalami tegang otot hingga 

pingsan. Warga setempat meyakini, pembangunan sekolah di lahan 

bekas kuburan itulah yang memicu kesurupan massal dan ada 

kemungkinan para korban tersebut memainkan permainan memanggil  
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roh orang mati, semacam permainan jelangkung. Hal ini tentu menjadi 

bukti bahwa masyarakat awam cenderung mengaitkan fenomena 

kesurupan tersebut dengan hal-hal yang bersifat gaib. 

Istilah kesurupan atau kerasukan biasanya digunakan oleh 

masyarakat awam untuk menunjuk pada fenomena individu atau 

sekelompok individu yang mengekspresikan perilaku di luar kesadaran 

pribadi. Dalam ilmu psikologi sendiri, ada beberapa istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan fenomena ini seperti possession 

hysterical atau possession syndrome atau possession disorder, 

dissociative trance disorder, dissociative identity disorder, serta 

gangguan trans dan kesurupan (Siswanto, 2015, h.26). 

Sebagian besar masyarakat percaya dan yakin bahwa 

fenomena ini sangat erat kaitannya dengan masuknya roh-roh halus ke 

dalam  tubuh  manusia  sehingga  individu  yang   mengalaminya   akan  

melakukan tingkah laku yang aneh, berbeda dari kepribadiannya 

sehari-hari, dan tanpa disadari. Wahyuningtiyas (2012, h.1) 

mengatakan bahwa kesurupan merupakan badan kosong yang diikuti 

oleh arwah dimana saat tubuh seseorang sedang dalam keadaan labil 

atau tidak fokus dapat memungkinkan seseorang dirasuki oleh roh-roh 

halus.  

Selain itu, Walker (dalam Springate, 2009, h.5) juga 

menjelaskan konsep kesurupan yang merupakan suatu fenomena 

tentang mahluk halus yang menguasai perasaan, pikiran, dan intelek 

(kesanggupan untuk mengambil sebuah keputusan) pada diri individu 

dengan menyatu pada kesadarannya. Pandangan awam mengenai 
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kesurupan ini telah berakar kuat di berbagai kalangan masyarakat 

dalam melihat fenomena ini sebagai bagian dari dunia supranatural. 

Hal ini dikarenakan masyarakat yang cenderung lebih percaya kepada 

cerita atau mitos yang telah dihasilkan oleh budaya di lingkungannya 

selama bertahun-tahun. 

Pandangan ini diperkuat dengan adanya kenyataan dimana 

para subjek yang mengalami kesurupan akan mampu berbicara bahasa 

lain dengan fasih walaupun bukan merupakan bahasa sehari-harinya. 

Kondisi ini menyebabkan masyarakat berpikir bahwa ada identitas atau 

roh lain yang memang masuk ke dalam tubuh subjek yang mengalami 

kesurupan. Dalam dunia medis kondisi ini disebut dengan glossolalia 

(bahasa lidah). Fenomena ini juga merupakan salah satu dari fenomena 

yang terjadi ketika terdapat subjek yang mengalami kesurupan, karena 

sering kali pelakunya menggunakan bahasa yang tiba-tiba keluar dari 

mulut, tidak bisa dikontrol serta tidak mudah dimengerti maknanya 

(Siswanto, 2015, h.32).  

Banyak peneliti yang tidak setuju bahwa fenomena 

glossolalia berkaitan dengan masuknya roh halus ke dalam tubuh 

manusia. Francis dan Robbins (dalam Siswanto, 2015, h.35), dengan 

responden berjumlah hampir seribu pendeta kelompok Injil di Inggris, 

telah membuktikan bahwa 80% yang melakukan praktik bahasa lidah 

diketahui lebih sedikit mengalami gangguan neurotik dan memiliki 

emosi yang lebih stabil.  

Penelitian lain terkait glossolalia juga dilakukan oleh 

Newberg (dalam Siswanto, 2015, h.36) dimana ia melakukan sebuah 
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pemindaian terhadap otak seseorang yang sedang berbahasa lidah. 

Hasilnya, diketahui bahwa fungsi lobus frontal menurun (berkaitan 

dengan menurunnya kemauan dan kontrol diri). Aktivitas wilayah 

parietal meningkat (berkaitan dengan perasaan keterhubungan dengan 

dunia dan informasi sensori). Hal ini berlawanan dengan kondisi 

meditatif dimana lobus frontal meningkat, parietal menurun; kontrol 

diri juga menurun, namun ini lebih dikarenakan kontrol yang diarahkan 

pada konsentrasi dan fokus. 

Masyarakat awam juga biasanya sering mengaitkan fenomena 

ini dengan tinggi dan rendahnya iman yang dimiliki oleh seseorang. 

Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka akan semakin rendah 

kemungkinan seseorang untuk mengalami kesurupan. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat keimanan seseorang maka akan semakin tinggi 

kemungkinan orang tersebut untuk mengalami kesurupan. Contohnya 

adalah kasus kesurupan yang pernah terjadi di salah satu SMA di 

Malang pada tahun 1997, dimana kepala sekolah dari SMA tersebut 

yakin bahwa fenomena ini terjadi karena rendahnya iman yang dimiliki 

para siswanya (Springate, 2009, h.45). Pada kenyataannya justru 

banyak korban-korban kesurupan berasal dari tempat-tempat yang 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, seperti kesurupan massal 

yang terjadi di Madura, dimana terdapat puluhan santri di salah satu 

Pondok Pesantren yang mengalami kesurupan (Anwarudin, 2009, h.2). 

Fakta ini sangat berbanding terbalik dengan persepsi yang beredar di 

masyarakat.  
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Beberapa pakar psikiatri seperti Hakim dan Wong (2010, 

h.177) cenderung menyebutkan bahwa ada tekanan sosial dan mental 

yang masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang sebagai pemicu 

terjadinya fenomena kesurupan ini. Selain itu, Vermetten, dkk. (dalam 

King, 2010, h.326) juga menyebutkan bahwa kesurupan atau gangguan 

disosiasi ini lebih cenderung disebabkan oleh volume hipokampus dan 

amigdala yang lebih kecil, dimana area ini terkait dengan ingatan 

emosional. Pendapat ini sangat jauh berbeda dengan persepsi yang 

sudah ada di dalam masyarakat. 

Berbeda dengan Vermetten, dkk., Diniari dan Hanati (2012, 

h.39) beranggapan bahwa disosiasi digunakan sebagai suatu pertahanan 

terhadap trauma. Banyak penelitian yang menyatakan hubungan antara 

disosiasi dengan peristiwa traumatik, khususnya pada penyiksaan fisik 

dan seksual di masa kanak-kanak. Teori-teori perilaku menjelaskan 

reaksi-reaksi disosiatif ini sebagai sebuah respon pelarian yang 

disebabkan oleh adanya tingkat kecemasan yang sangat tinggi. 

Ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rao dan 

Archana (2015, h.23), terdapat setidaknya 60 korban perempuan (dari 

total 80 korban) yang mengalami kesurupan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perempuan memiliki tiga kali risiko lebih tinggi 

untuk mengalami disosiasi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini 

seringkali dikaitkan dengan adanya pengalaman traumatik atau 

frustrasi pada seseorang, dimana perempuan biasanya memiliki 

kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami stres dan trauma 

sehingga dimungkinkan pula akan jauh lebih mudah seorang 
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perempuan mengalami kesurupan dari pada laki-laki.  

Selain itu, beberapa klinisi seperti Hakim dan Wong juga 

berpikir bahwa kesurupan sebagai fenomena disosiatif memiliki 

hubungan yang erat kaitannya dengan hipnotizability atau kemampuan 

individu untuk dihipnotis. Hakim dan Wong (2010, h.174-175) 

mencoba menjelaskan fenomena kesurupan ini dari sudut pandang 

hipnosis, dimana dalam hal ini kesurupan lebih dipandang sebagai 

sebuah proses perpindahan level kesadaran seseorang dari kesadaran 

normal (concious) ke level kesadaran bawah sadar (subconcious) yang 

terjadi secara spontan. Perpindahan ini biasanya terjadi pada saat 

individu merasakan emosi-emosi tertentu. 

Fenomena-fenomena terkait kesurupan massal pun juga dapat 

dijelaskan melalui sudut pandang ini. Seseorang yang melihat 

temannya dalam keadaan histeris, meronta-ronta, berteriak-teriak tanpa 

terkendali sering kali dapat menyebabkan induksi yang terjadi pada 

teman-teman yang lain. Induksi tersebut dapat terjadi melalui tiga hal, 

diantaranya adalah induksi secara visual, audio, dan kinesthetic (Hakim 

& Wong, 2010, h.176-177). 

Fenomena kesurupan ini menjadi semakin menarik bagi 

peneliti sendiri karena adanya observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti beberapa tahun yang lalu. Observasi dilakukan ketika 

terjadinya kesurupan massal di salah satu SMA di Boja dimana 

terdapat beberapa siswa yang mengalami kesurupan pada waktu itu. 

Kesurupan massal tersebut bermula ketika ada kegiatan pramuka yang 

diadakan di sekolah tersebut.  
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Kejadian ini berawal saat setelah apel penutupan pada sore 

hari tepatnya di hari Jumat. Terdapat tiga siswi (R, N, dan S) yang 

mengalami kesurupan secara bergantian pada waktu itu. S yang waktu 

itu berada di lapangan basket, tiba-tiba mengalami kesurupan. Gejala-

gejala yang terlihat dari S pada saat kejadian tersebut diantaranya 

adalah mata yang melotot, pandangan yang kosong, napas yang 

pendek, badan yang tiba-tiba kaku, dan tangan mengepal. Treatment 

yang dilakukan oleh teman-teman peneliti waktu itu adalah dengan 

cara membacakan doa dengan pelan, membasuh air pada bagian muka 

subjek, serta memijit bagian tangan dan kaki subjek.  

Beberapa menit setelah S sadar, tiba-tiba di saat yang hampir 

bersamaan, N dan R juga mengalami kesurupan di salah satu ruang 

kelas yang berjarak agak jauh dari lokasi S berada. Sebelum menuju 

lokasi N dan R, peneliti meminta salah satu teman untuk menemani S 

yang waktu itu dalam kondisi sudah sadar. Ketika sampai di lokasi, 

peneliti ada beberapa teman peneliti yang mencoba membangunkan 

kedua orang tersebut dari kondisi kesurupan. Gejala yang dilihat pada 

N hampir sama dengan S, diantaranya adalah mata yang melotot, 

pandangan yang kosong, napas yang pendek, badan yang tiba-tiba 

kaku, dan tangan mengepal. Peneliti mencoba memberikan treatment 

dengan cara menenangkan N dan membisikan beberapa afirmasi positif 

ke bagian telinga kanan N.  

Tidak jauh dari lokasi tersebut, peneliti juga mengetahui R 

juga sedang mengalami kesurupan. Peneliti waktu itu hanya 

mengetahui gejala-gejala yang terlihat pada R tanpa melakukan 
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treatment kepadanya. Gejala yang dapat dilihat dari R diantaranya 

adalah ia berbicara seolah-olah dia merupakan salah satu penunggu di 

Gunung Medini, tangan dan kakinya seperti melakukan gerakan-

gerakan mirip tarian-tarian tertentu, matanya melotot disertai dengan 

pandangan yang kosong. Treatment yang diberikan oleh teman-teman 

peneliti waktu itu adalah meneriakan ayat-ayat suci Al Quran, lalu 

berkomunikasi dengan R yang dipercaya sedang dirasuki oleh mahluk 

lain. Setelah ketiga siswi tersebut sadar, peneliti beserta teman-teman 

pramuka yang lain mengantarkan R, N, dan S ke rumah masing-

masing. 

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada saat setelah upacara 

pagi di hari Senin, kesurupan massal kembali terjadi. Berbeda dengan 

sebelumnya, kali ini korban yang mengalami kesurupan semakin 

bertambah banyak. Beberapa korban tersebut diantaranya adalah A, F, 

Y, R dan N. Kali ini R dan N kembali mengalami kesurupan, namun 

tidak dengan S. Gejala-gejala yang terlihat pada R dan N pun hampir 

sama seperti kesurupan yang terjadi sebelumnya sehingga treatment 

yang diberikan pun juga sama.  

Setelah R dan N sadar, tiba-tiba Y yang kebetulan dekat 

dengan lokasi tersebut terjatuh seperti orang pingsan dan pada akhirnya 

juga mengalami kesurupan. Peneliti sempat melihat keadaan Y 

beberapa saat sebelum kesurupan terjadi, dimana ia terlihat ketakutan 

melihat teman-temannya yang kesurupan dan pandangannya pun 

seperti sedang kosong pada waktu itu. Pada saat Y kesurupan ada 

beberapa gejala yang dapat dilihat, diantaranya adalah meronta-ronta, 
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menangis, dan berbicara seakan-akan dikuasai oleh roh lain. Treatment 

yang diberikan kepada teman-teman peneliti pada waktu itu adalah 

membacakan doa, memijit tangan dan kaki, membasuh muka dengan 

air, dan mencoba berkomunikasi dengan Y yang dipercaya sedang 

dirasuki oleh mahluk lain. Setelah kejadian tersebut, Y mengaku sering 

melihat dan mendengar hal-hal yang bersifat gaib.   

Di saat yang hampir sama, A dan F pun juga ikut mengalami 

kesurupan. Situasi pada waktu itu sangat gaduh, sehingga kegiatan 

belajar mengajar pun ditiadakan pada hari tersebut. Gejala-gejala yang 

terlihat dari A pada waktu itu adalah menutup mata, tubuh kaku, napas 

yang pendek, dan berteriak seperti sedang ketakutan. Gejala yang 

hampir sama juga diperlihatkan oleh F pada waktu kesurupan. 

Treatment yang peneliti coba berikan kepada A adalah memberikan 

afirmasi positif dengan membisikannya ke bagian telinga dan ada pula 

teman peneliti yang membasuh bagian muka dan membacakan 

beberapa doa untuk A. Beberapa teman peneliti dan salah satu guru 

mencoba melakukan hal yang sama pada F, yaitu dengan membasuh 

bagian muka dan membacakan beberapa doa untuk F. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, peneliti menduga bahwa 

banyak sekali faktor-faktor psikologis yang memengaruhi para korban 

sehingga dapat mengalami kesurupan. Beberapa diantaranya adalah R 

yang mengaku sedang stres karena memiliki masalah dengan S 

sebelum kejadian tersebut berlangsung. A dan F juga mengaku bahwa 

kesurupan tersebut diawali oleh adanya ketakutan-ketakutan yang 

dirasakan ketika mendengar dan melihat beberapa siswi yang 
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kesurupan. Kemudian Y juga sempat terlihat ketakutan sebelum ia 

mengalami kesurupan. Selain itu, peneliti juga mengetahui bahwa 

semua korban tersebut memiliki keyakinan yang kuat terhadap hal-hal 

yang bersifat gaib. Keyakinan terhadap hal-hal gaib ini menyebabkan 

para korban merasakan perasaan-perasaan cemas dan takut sebelum 

kesurupan tersebut terjadi. Hal ini diketahui oleh peneliti ketika para 

korban tersebut bercerita apa yang dirasakan beberapa hari setelah 

kejadian tersebut.  

Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya penelitian-

penelitian yang telah dilakukan terkait dengan fenomena kesurupan. 

Salah satu diantaranya adalah Rahardanto dan Subandi (2012, h.25) 

yang melakukan sebuah penelitian terkait fenomena kesurupan di 

masyarakat, dimana pada penelitian ini kesurupan digolongkan 

menjadi empat kategori yang berbeda, yakni kesurupan religius, 

kesurupan patologis, kesurupan hiburan, dan kesurupan kuratif. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kesurupan religius, patologis, hiburan, 

dan kuratif merupakan jenis kesurupan yang berbeda-beda. Secara 

keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung perspektif bahwa 

kesurupan merupakan sebuah mekanisme untuk mengekspresikan 

kebutuhan-kebutuhan dan hasrat-hasrat psikologis yang ada di dalam 

diri individu dan tidak terpenuhi dalam kehidupan nyata. 

Harsono (2012, h.62-63) juga telah melakukan penelitian 

tentang “Gambaran Trans Disosiatif pada Mahasiswi” dimana 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Responden dalam penelitian ini berjumlah dua orang. Keduanya 
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berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswi yang pernah 

mengalami kesurupan. Hasilnya menunjukkan bahwa kesurupan atau 

trans disosiatif yang dialami oleh kedua responden dipicu karena 

adanya konflik yang menyebabkan stres emosional kemudian perilaku 

kesurupan itu muncul sebagai bentuk dari suatu mekanisme pertahanan 

diri (self-defence mechanism) untuk mengurangi ketegangan yang 

dirasakan karena stresor dirasa berat oleh individu yang mengalami 

kesurupan. Treatment yang dilakukan kepada responden adalah dengan 

pendekatan mistik dan ritual-ritual keagamaan, yaitu kedua responden 

sama-sama di rukyah pada sebuah tempat pengobatan alternatif dimana 

hal tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di 

lingkungan sosial kedua responden. 

Jika dilihat dari kedua penelitian tersebut, dapat diketahui 

bahwa kesurupan jauh lebih erat keterkaitannya dengan gangguan 

psikologis dari pada hal-hal yang bersifat spiritualitas. Fenomena ini 

justru dikaitkan pada mekanisme untuk mengekspresikan kebutuhan 

dan hasrat psikologis yang terpendam dan tidak terpenuhi dalam 

kehidupan nyata. Faktor-faktor yang ditemukan juga lebih berkaitan 

dengan hal-hal psikologis, seperti stres, frustrasi, kelelahan fisik, 

kondisi sosial pertemanan, masalah percintaan remaja, kecemasan, 

insomnia, dan masalah keluarga. 

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa banyak 

sekali hal-hal yang dapat digali lebih dalam terkait fenomena 

kesurupan. Penelitian ini sangat penting untuk segera dilakukan 

mengingat pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang tentang 
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apa saja faktor-faktor dan proses munculnya perilaku kesurupan itu 

sendiri. Padahal pemahaman tersebut cenderung akan memengaruhi 

bagaimana pencegahan yang dilakukan agar fenomena kesurupan tidak 

lagi terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian berjudul “Proses dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Terjadinya Kesurupan pada Usia Remaja” sehingga diharapkan dapat 

memunculkan remaja dengan kepribadian yang sehat secara psikologis 

dan tidak rentan mengalami kesurupan. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi seorang remaja sehingga 

dapat mengalami kesurupan ? 

2. Bagaimana proses terjadinya kesurupan pada usia remaja ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses dan faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada usia remaja.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang ilmu psikologi pada aspek psikologi klinis yang 

menunjuk pada proses dan faktor-faktor yang memengaruhi 
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terjadinya kesurupan pada usia remaja. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber 

informasi/referensi/acuan untuk mencegah terjadinya kesurupan 

yang sering terjadi di kalangan remaja. 


