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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menetapkan kancah penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih 

mudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. 

Pada penelitian ini, peneliti akan melibatkan beberapa subjek 

mahasiswa salah satu Universitas Negeri di Semarang yang masih aktif 

dalam kegiatan perkuliahan dan pernah mengalami kesurupan pada usia 

remaja. Peneliti mengambil data dengan melakukan metode 

wawancara, baik wawancara yang dilakukan secara langsung maupun 

wawancara online. Selain itu, peneliti juga melakukan pengambilan 

data dengan menggunakan observasi dan salah satu tes grafis yang 

biasa disebut dengan tes Draw a Person atau disingkat tes DAP. Subjek 

pada penelitian ini berinisial TS, HPS, dan RA. Subjek yang terlibat 

dalam penelitian ini masih tergolong pada usia remaja yaitu remaja 

perempuan usia 19 hingga 20 tahun.  

B. Persiapan Penelitian 

Subjek pertama dalam penelitian ini berinisial TS. Ia 

merupakan mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Subjek 

pertama ini peneliti dapatkan dari kenalan peneliti yang juga 

merupakan mahasiswa di Universitas tersebut. Setelah mendapat subjek 
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yang dinilai pas, peneliti meminta kontak orang tersebut dan memberi 

pertanyaan singkat yang gunanya untuk memastikan apakah benar 

orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri subjek yang peneliti perlukan. 

Setelah beberapa lama bertanya, peneliti menetapkan orang tersebut 

cocok menjadi salah satu subjek yang peneliti perlukan. 

Subjek kedua dalam penelitian ini berinisial HPS. Ia 

merupakan mahasiswa Jurusan Tata Boga, Fakultas Teknik. Subjek 

kedua ini peneliti dapatkan dari kenalan peneliti yang juga merupakan 

teman sekelas subjek. Setelah mendapat subjek yang dinilai sesuai, 

peneliti meminta kontak orang tersebut dan memberi pertanyaan 

singkat yang gunanya untuk memastikan apakah benar orang tersebut 

sesuai dengan ciri-ciri subjek yang peneliti perlukan.  

Subjek ketiga dalam penelitian ini berinisial RA. Ia 

merupakan mahasiswa Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Subjek ketiga ini merupakan teman peneliti semasa masih berada di 

bangku SMA. Peneliti pernah melihat sendiri secara langsung ketika 

subjek tersebut mengalami kesurupan selama beberapa kali, sehingga 

peneliti merasa orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri subjek yang 

peneliti butuhkan.  

Permohonan penelitian yang diajukan pada ketiga subjek 

penelitian ini dilakukan secara personal melalui chatting di media 

sosial. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada ketiga subjek terkait 

tujuan dari penelitian ini. Apabila ketiga subjek mengerti dan setuju 

untuk mengikuti penelitian ini, subjek akan diarahkan untuk 

menandatangani informed consent yang telah disediakan. Subjek yang 
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keberatan dengan tujuan penelitian ini diperbolehkan untuk 

membatalkan keikutsertaan penelitian ini. 

Rencana pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengatur waktu senggang ketiga subjek tersebut. Peneliti lebih memilih 

untuk mengikuti jadwal senggang dari subjek-subjek tersebut 

dikarenakan ketiga subjek berasal dari fakultas yang berbeda-beda dan 

masing-masing memiliki jadwal yang juga berbeda-beda, sehingga 

pengambilan data ini sekiranya tidak akan mengganggu aktivitas yang 

dimiliki oleh masing-masing subjek. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan metode wawancara dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Penelitian ini dimulai dari tanggal 1 September 2016 – 31 

Mei 2017. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah subjek mengisi 

dan menyetujui isi dari informed consent yang telah disediakan. Proses 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu melakukan 

building rapport terlebih dahulu, wawancara singkat lewat social 

media, wawancara langsung, dan tes DAP. Peneliti juga akan 

melakukan observasi pada saat proses wawancara dan tes DAP 

berlangsung. Peneliti melakukan penelitian di daerah sekitar salah satu 

Universitas Negeri di Semarang. 

Peneliti mengambil tiga subjek untuk diambil datanya terkait 

proses dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan. 

Subjek pertama berinisial TS, berjenis kelamin perempuan dan berusia 

19 tahun. Wawancara subjek pertama ini dilaksanakan pada tanggal 17 
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November 2016 hingga 24 Mei 2017. Kemudian untuk tes DAP pada 

subjek pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017. Subjek 

kedua berinisial HPS, berjenis kelamin perempuan dan berusia 20 

tahun. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2016 hingga 

13 April 2017. Selain itu, untuk tes DAP pada subjek kedua 

dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017. Terakhir, subjek ketiga 

berinisial RA, berjenis kelamin perempuan dan berusia 20 tahun. 

Wawancara subjek ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 

2016 hingga 10 Mei 2017. Kemudian untuk tes DAP pada subjek ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017. Ketiga subjek yang peneliti 

temui dalam penelitian ini bersedia untuk diwawancarai dan menjawab 

pertanyaan dengan baik pada saat proses wawancara berlangsung. 

Beberapa hambatan yang peneliti temui pada saat 

pengambilan data ini adalah sulitnya menyesuaikan waktu dengan 

masing-masing subjek tersebut dikarenakan ketiga subjek berasal dari 

fakultas yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki jadwal yang 

juga berbeda-beda pula. Lokasi wawancara yang dekat dengan jalan 

raya juga menyebabkan pengambilan data dalam penelitian ini terasa 

kurang kondusif, sehingga menyulitkan peneliti dalam penulisan 

verbatim dari hasil rekaman suara pada saat wawancara. Untuk itu, 

peneliti juga memberikan wawancara tambahan kepada para subjek 

serta meminta klarifikasi atas hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Hal ini bertujuan untuk melengkapi dan melakukan memeriksa kembali 

data-data yang telah diperoleh sehingga peneliti mendapat kejelasan 

serta untuk menambah data-data yang kurang. Berikut ini merupakan 
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jadwal yang telah disepakati antara peneliti dengan subjek yang akan 

diteliti : 

Tabel 1. Jadwal Penelitian Subjek 

Subjek Hari/Tanggal Agenda 

Subjek 1 

15 September 2016 

Building rapport dan wawancara singkat 

lewat chatting untuk mengetahui 

karakteristik subjek 

17 November 2016 
Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

20 Januari 2017 Klarifikasi verbatim pertama 

12 Maret 2017 Wawancara kedua dan tes DAP 

15 Maret 2017 Klarifikasi verbatim kedua 

16 April 2017 Wawancara ketiga 

22 April 2017 Klarifikasi verbatim ketiga 

24 Mei 2017 Wawancara keempat 

31 Mei 2017 Klarifikasi verbatim keempat 

Subjek 2 

10 November 2016 

Building rapport dan wawancara singkat 

lewat chatting untuk mengetahui 

karakteristik subjek 

17 November 2016 
Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

12 Januari 2017 Klarifikasi verbatim pertama 

15 Maret 2017 Wawancara kedua dan tes DAP 

19 Maret 2017 Klarifikasi verbatim kedua 

13 April 2017 Wawancara ketiga 

20 April 2017 Klarifikasi verbatim ketiga 

Subjek 3 

1 September 2016 

Building rapport dan wawancara singkat 

lewat chatting untuk mengetahui 

karakteristik subjek 

27 November 2016 
Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

7 Februari 2017 Klarifikasi verbatim pertama 

20 Maret 2017 Wawancara kedua dan tes DAP 

24 Maret 2017 Klarifikasi verbatim kedua 

20 April 2017 Wawancara ketiga 

10 Mei 2017 Klarifikasi verbatim ketiga 

10 Mei 2017 Wawancara keempat 

24 Mei 2017 Klarifikasi verbatim keempat 
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D. Hasil Penelitian 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama    : TS 

Usia sekarang  : 19 tahun 

Usia saat kesurupan : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Daerah Asal  : Pemalang, Jawa Tengah 

Fakultas/Jurusan  : Fakultas MIPA/Jurusan Matematika 

Angkatan/Semester : 2015/Semester 3 

b. Hasil Observasi 

Ketika awal bertemu, subjek menolak untuk bersalaman 

dengan peneliti. Ia selalu menggunakan pakaian hijab syar’i dan 

berusaha agar tidak bersentuhan dengan laki-laki termasuk 

peneliti. Pada saat wawancara, subjek menjawab pertanyaan 

peneliti dengan suara yang pelan. Beberapa kali subjek 

tersenyum dan tertawa ketika menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti.  Pada saat tes grafis, subjek sering meminta 

peneliti agar tidak menyuruhnya menggambar karena subjek 

mengaku malu kalau disuruh menggambar. Ia juga kadang 

terlihat menghapus beberapa bagian dari gambar yang ia buat. 
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

TS merupakan mahasiswa Jurusan Matematika, 

Fakultas MIPA. Ia berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. TS 

mengalami kesurupan pada usia kurang lebih 16 tahun, 

tepatnya pada saat duduk di bangku kelas satu SMA. 

Sekarang TS sudah berusia 19 tahun. TS mengaku hanya 

mengalami kesurupan sekali saja. TS sempat mengeluhkan 

bahwa ia sering mengalami kejang-kejang setelah peristiwa 

kesurupan tersebut, terlebih ketika TS mengalami stres.  

Dia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ayah 

TS bekerja sebagai buruh, sedangkan Ibunya sebagai ibu 

rumah tangga. Meski begitu, TS mengaku bahwa bahwa dari 

dulu hingga sekarang, orangtua TS cenderung memiliki 

kebiasaan untuk menuruti semua keinginan TS dan 

memanjakan TS. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak bisa 

terlalu lama tinggal jauh dari orangtua, memiliki kepribadian 

yang tertutup dengan orang lain dan mudah merasa cemas 

ketika menghadapi sebuah masalah yang dianggap sulit.  

Semasa kanak-kanak, ia pernah belajar di SD Negeri 

Kebandungan. Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di 

bangku Sekolah Dasar adalah kegiatan kepramukaan. 

Kemudian setelah lulus dari bangku Sekolah Dasar, ia 

memilih untuk melanjutkan di SMP Negeri 1 Bodeh. 

Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku SMP 
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adalah PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dan PMR (Palang 

Merah Remaja).  

Setelah lulus dari bangku SMP, ia memilih untuk 

melanjutkan di SMA Negeri 1 Kesesi. Kegiatan yang ia ikuti 

ketika masih duduk di bangku SMA adalah pengurus ROHIS 

(Rohani Islam), pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra 

Sekolah), PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dan PMR (Palang 

Merah Remaja). TS mengaku kegiatan yang semakin padat 

membuatnya sering pulang sore bahkan bisa sampai malam 

hari.  

Kemudian setelah lulus dari bangku SMA, ia memilih 

untuk melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas 

Negeri di Semarang, Fakultas MIPA, Jurusan Matematika. 

Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku kuliah 

adalah Study Islamic Group of Mathematics, Mathematics 

Journalism Club, Kelompok Ilmiah Matematika, dan Kuliah 

Ahad Pagi UNNES. 

Sekarang ia tinggal di sebuah kos yang berada di 

kawasan UNNES. Setiap kamar biasanya disinggahi oleh satu 

orang. Terkadang TS menginap di kamar temannya yang tak 

jauh dari kamarnya agar tidak merasa kesepian. Dalam satu 

semester biasanya TS bisa pulang ke rumah sebanyak dua 

hingga tiga kali. 
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2) Proses terjadinya kesurupan 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 

kesurupan pada TS terjadi pada sore hari di rumah teman TS 

yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Meski begitu, 

sebelum kesurupan terjadi TS mengaku sedang berada di 

sekolah untuk ikut mengurus persiapan kegiatan sekolah. Jauh 

sebelum mengalami kesurupan tersebut, TS mengaku bahwa 

ia sudah memiliki keyakinan jika di sekolahnya tersebut 

merupakan tempat yang angker. TS juga mengaku bahwa dia 

sempat melewati beberapa lokasi yang ia anggap angker 

tersebut pada saat sebelum kesurupan tersebut terjadi, 

diantaranya adalah di kamar mandi dan gudang sekolah. 

Kemudian, TS dan teman-temannya memutuskan untuk 

pergi ke rumah teman TS yang tidak begitu jauh dari sekolah 

tersebut. TS mengaku sempat merasa cemas dan takut ketika 

ia keluar dari sekolah hingga menuju ke rumah temannya. Ia 

juga merasa seperti ada dorongan-dorongan dari dalam 

dirinya untuk menangis, marah, kesal namun tidak dapat 

diluapkan. Saat perjalanan ke rumah temannya, ia merasa 

diam saja meski temannya mengajak TS untuk mengobrol. 

Ketika ia sampai di rumah temannya, TS masih saja terdiam 

dengan posisi tangannya yang bersedekap. TS hanya diam 

saja hingga pada akhirnya TS tiba-tiba mengalami kesurupan. 

Saat kesurupan terjadi, TS mengaku bahwa dirinya 

sedang dalam posisi tidak sadarkan diri. Ia bahkan tidak 
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mengetahui apa saja yang terjadi ketika kesurupan tersebut 

terjadi. Beberapa teman TS menceritakan apa saja yang terjadi 

kepada TS pada waktu ia mengalami kesurupan. Tangan TS 

terlihat seperti menunjuk ke arah sebuah pohon, menari-nari, 

sekujur tubuhnya terasa kaku, kejang-kejang, berteriak-teriak, 

dan menangis.  

Teman-teman TS mencoba membantu untuk 

membangunkan TS agar kembali sadar dengan cara 

membacakan doa, memijit tangan dan kaki TS. Pasca 

kesurupan tersebut terjadi, TS masih belum sadar sepenuhnya. 

Ia merasa tubuhnya masih terasa capai dan nyeri di bagian 

kaki, tangan dan mulut.  

 

3) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan TS 

mengalami kesurupan. Jauh sebelum kesurupan tersebut 

terjadi, TS meyakini bahwa di sekolahnya tersebut angker. Ia 

juga menceritakan bahwa biasanya setiap hampir mendekati 

kegiatan HUT RI, ada beberapa siswa yang mengalami 

kesurupan.  

Beberapa saat sebelum kejadian tersebut terjadi, ia 

mengaku mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. 

Berbeda dengan teman-temannya yang bukan merupakan 

pengurus OSIS, ia tidak bisa langsung pulang ke rumah 
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karena ada beberapa kegiatan OSIS yang harus diselesaikan. 

Ia harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk 

persiapan kegiatan HUT RI di sekolahnya beberapa hari 

sebelum acara tersebut dilaksanakan. Bahkan ia juga sering 

mengikuti berbagai rapat dan pulang terlambat karena 

tanggung jawabnya sebagai salah satu pengurus OSIS. Ia 

mengaku sempat merasa stres dan kecapaian (leher dan 

punggung terasa berat) karena banyaknya kegiatan yang harus 

dijalani. 

Sebagai salah satu pengurus OSIS, TS sering disuruh 

untuk memindahkan barang, membeli perlengkapan, minta 

tanda tangan guru dari satu tempat ke tempat lainnya untuk 

persiapan kegiatan HUT RI di sekolah. TS sempat beberapa 

kali melewati tempat-tempat yang dianggapnya memiliki 

kesan angker (kamar mandi lama dan gudang sekolah). Ia 

merasa tempat-tempat tersebut memiliki kesan yang berbeda 

dari pada tempat-tempat yang lain, seperti gelap, seram, kotor, 

dan jarang dimasuki oleh orang-orang.  

Sore harinya, ia dan teman-temannya memutuskan 

untuk menyiapkan beberapa properti di rumah teman TS yang 

tidak jauh dari sekolahnya. TS mengaku sempat merasa 

cemas dan takut ketika ia keluar dari sekolah hingga menuju 

ke rumah temannya. Ia juga merasa seperti ada dorongan-

dorongan dari dalam dirinya untuk menangis, marah, kesal 

namun tidak dapat diluapkan. Saat perjalanan ke rumah 
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temannya, ia merasa diam saja meski temannya mengajak TS 

untuk mengobrol. Ketika ia sampai di rumah temannya, TS 

masih saja terdiam dengan posisi tangannya yang bersedekap. 

TS terus saja terlihat diam hingga pada akhirnya mengalami 

kesurupan. 

 

d. Hasil Tes Grafis 

Berdasarkan hasil tes DAP yang telah dilakukan oleh TS, 

diketahui bahwa TS merupakan pribadi yang sebenarnya merasa 

tidak aman namun ingin dianggap percaya diri. Hal tersebut 

dapat diketahui dari gambar kaki yang terlalu renggang. 

Kemudian gambar tangan yang menempel dengan tubuh juga 

memperlihatkan bahwa subjek merupakan pribadi yang tertutup 

dengan lingkungan.  

 

e. Analisis Data Subjek 1 

1) Gejala-gejala yang muncul dalam proses kesurupan 

Ada beberapa gejala yang muncul pada saat sebelum 

kesurupan terjadi. Salah satunya adalah TS yang mengalami 

perubahan persepsi sebelum kesurupan tersebut terjadi. TS 

mengaku bahwa ia memiliki keyakinan jika di sekolahnya 

tersebut merupakan tempat yang angker terutama di bagian 

kamar mandi lama dan gudang sekolah.  

Perubahan persepsi ini secara tidak langsung juga 

menyebabkan munculnya perasaan-perasaan yang asing atau 
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tidak nyaman. TS mengaku sempat merasa cemas dan takut 

ketika ia keluar dari sekolah untuk menuju ke rumah 

temannya. Ia juga merasa seperti ada dorongan-dorongan dari 

dalam dirinya untuk menangis, marah, kesal namun tidak 

dapat diluapkan dalam bentuk perilaku. 

Kemudian, gejala lain yang muncul pada saat sebelum 

TS mengalami kesurupan adalah sensasi ketubuhan dimana ia 

merasa diam saja pada saat berada di sekolah hingga pada 

saat menuju ke rumah temannya. Ketika ia sampai di rumah 

temannya, TS masih saja terdiam dengan posisi tangannya 

yang bersedekap. Bahkan pada saat teman TS mengajaknya 

berbicara, TS hanya diam saja hingga pada akhirnya TS 

mengalami kesurupan. 

Saat kesurupan terjadi, ada satu gejala yang nampak 

pada TS. Gejala tersebut adalah gejala ketubuhan yang masih 

terjadi pada TS dimana tangannya terlihat seperti menunjuk 

ke arah sebuah pohon, menari-nari, sekujur tubuhnya terasa 

kaku, kejang, berteriak-teriak, dan menangis. Pada tahap ini, 

teman-teman TS mencoba membantu untuk membangunkan 

TS agar kembali sadar dengan cara membacakan doa, memijit 

tangan dan kaki TS. 

Pasca kesurupan tersebut terjadi, TS masih belum 

sadar sepenuhnya. Ia merasa tubuhnya masih terasa capai dan 

nyeri di bagian kaki, tangan dan mulut. Rasa sakit tersebut 

muncul disebabkan oleh gejala ketubuhan sebelumnya yang 
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terjadi pada saat kesurupan berlangsung. 

 

2) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada 

TS sehingga ia mengalami kesurupan, salah satu diantaranya 

adalah stres. Faktor stres tersebut muncul dikarenakan adanya 

tugas-tugas sebagai salah satu pengurus OSIS yang harus 

segera diselesaikan oleh TS pada saat kejadian tersebut.  

Faktor yang kedua adalah kondisi fisik TS yang kurang 

baik. Adanya tugas-tugas sebagai salah satu pengurus OSIS 

tersebut tidak hanya mengakibatkan TS menjadi stres, tetapi 

juga memengaruhi kondisi fisik TS. Ia mengaku bahwa ia 

sempat merasa capai (leher dan punggung terasa berat) ketika 

harus diberikan tanggung jawab sebagai pengurus OSIS. Hal 

ini membuktikan bahwa faktor stres dan faktor kondisi fisik 

TS tersebut memiliki pengaruh satu sama lain. 

Faktor yang ketiga adalah melamun, dimana subjek 

mengakui bahwa ia sempat melamun pada saat sebelum 

kesurupan terjadi, tepatnya adalah pada saat berada di sekolah 

hingga ia keluar dari gedung sekolah. Faktor ini juga 

dipengaruhi oleh kondisi fisik TS yang kelelahan serta kondisi 

mental subjek yang sedang mengalami stres. 

Faktor yang keempat adalah kebiasaan hidup. Dari dulu 

hingga sekarang, orangtua TS cenderung menuruti semua 
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keinginan TS dan memanjakan TS. Ia juga mengakui bahwa 

dirinya tidak bisa terlalu lama tinggal jauh dari orang tuanya. 

Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kepribadian 

yang dimiliki TS.  

Jika ditinjau dari pengakuan subjek yang menyatakan 

bahwa dirinya tidak bisa terlalu lama tinggal jauh dari 

orangtua, dapat diketahui bahwa TS memiliki kepribadian 

dependen atau tergantung pada orang lain. Selain itu, TS juga 

mengaku memiliki kepribadian yang tertutup dengan orang 

lain dan mudah merasa cemas ketika menghadapi sebuah 

masalah. Hal ini diperkuat oleh hasil tes grafis yang dilakukan 

oleh TS dimana dalam gambar tersebut memperlihatkan 

bahwa TS merupakan pribadi yang sebenarnya merasa tidak 

aman namun ingin dianggap percaya diri dan tertutup dengan 

lingkungan.  

Faktor keenam adalah faktor keyakinan. Subjek 

mengaku percaya bahwa ada mahluk lain yang mengikutinya 

dari sekolah. Ia juga percaya bahwa sekolahnya merupakan 

tempat yang angker dan tiap menjelang kegiatan HUT RI 

yang diadakan di sekolah selalu terjadi kesurupan. Faktor ini 

ternyata juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor lokasi. 

Meski lokasi kesurupan TS tidak memengaruhi TS, 

namun diketahui bahwa TS sempat beberapa kali melewati 

tempat-tempat yang dianggap angker di sekolahnya (kamar 

mandi lama dan gudang sekolah). Ia merasa tempat-tempat 
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tersebut memiliki kesan yang berbeda dari pada tempat-

tempat yang lain, seperti gelap, seram, kotor, dan jarang 

dimasuki oleh orang-orang. Diketahui pula bahwa subjek 

sudah merasa tidak enak semenjak ia ada di sekolah, hal ini 

membuktikan bahwa secara tidak langsung beberapa lokasi di 

sekolah tersebut telah memengaruhi kesurupan yang dialami 

TS. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

ada berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

pada TS. Jika dianalisis lebih lanjut, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara faktor yang satu dengan 

faktor yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

memicu faktor lainnya muncul, ada pula faktor yang saling 

memengaruhi satu sama lain dan ada pula faktor yang tidak 

memiliki pengaruh pada faktor lainnya. Hal tersebut dapat 

digambarkan melalui matriks interkorelasi berikut : 
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Tabel 2. Matriks Interkorelasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Terjadinya Kesurupan pada TS 
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F1-S -          

F1-T  -         

F1-TL   -        

F1-M    -       

F1-KH     -      

F1-DM      -     

F1-P       -    

F1-Y        -   

F2-L         -  

F2-W          - 

 

Keterangan : 

Stres   : F1-S 

Trauma   : F1-T 

Tubuh Lemah : F1-TL 

Melamun  : F1-M 

Kebiasaan Hidup : F1-KH 

Defense Mechanism : F1-DM 

Kepribadian  : F1-P 

Keyakinan  : F1-Y 

Lokasi   : F2-L 

Waktu   : F2-W
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3) Dinamika terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa kesurupan pada TS terjadi pada sore hari di 

rumah teman TS yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi dan gejala-gejala 

yang muncul pada saat sebelum terjadinya kesurupan pada 

TS. Beberapa faktor tersebut dua diantaranya adalah stres dan 

tubuh yang lemah.  

Beberapa saat sebelum kejadian tersebut terjadi, ia 

mengaku mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa di 

sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang bukan 

merupakan pengurus OSIS, ia tidak bisa langsung pulang ke 

rumah karena ada beberapa kegiatan OSIS yang harus 

diselesaikan.  

Ia harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan 

untuk persiapan kegiatan HUT RI di sekolahnya beberapa hari 

sebelum acara tersebut dilaksanakan. TS juga sering disuruh 

untuk memindahkan barang, membeli perlengkapan, minta 

tanda tangan guru dari satu tempat ke tempat lainnya untuk 

persiapan kegiatan HUT RI di sekolah. Ia mengaku sempat 

merasa stres dan kecapaian (leher dan punggung terasa berat) 

karena banyaknya kegiatan yang harus dijalani. 

Selain kedua faktor tersebut, faktor lainnya yang juga 

memengaruhi kesurupan pada TS ialah faktor keyakinan dan 

lokasi. Subjek mengaku percaya bahwa ada mahluk lain yang 
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mengikutinya dari sekolah. Ia juga percaya bahwa sekolahnya 

merupakan tempat yang angker dan tiap menjelang kegiatan 

HUT RI yang diadakan di sekolah selalu terjadi kesurupan. TS 

juga sempat beberapa kali melewati tempat-tempat yang 

dianggap angker di sekolahnya (kamar mandi lama dan 

gudang sekolah). Ia merasa tempat-tempat tersebut memiliki 

kesan yang berbeda dari pada tempat-tempat yang lain, seperti 

gelap, seram, kotor, dan jarang dimasuki oleh orang-orang.  

Faktor-faktor tersebut menyebabkan munculnya gejala 

pra kesurupan, salah satunya adalah perubahan persepsi. Hal 

ini juga menggambarkan bahwa TS sudah mulai mengalami 

proses pre induction. Perubahan persepsi tersebut secara tidak 

langsung juga menyebabkan munculnya perasaan-perasaan 

yang asing atau tidak nyaman. TS mengaku sempat merasa 

cemas dan takut ketika ia keluar dari sekolah untuk menuju ke 

rumah temannya. Ia juga merasa seperti ada dorongan-

dorongan dari dalam dirinya untuk menangis, marah, kesal 

namun tidak dapat diluapkan dalam bentuk perilaku. 

Saat perjalanan ke rumah temannya, ia merasa diam 

saja meski temannya mengajak TS untuk mengobrol. Ketika 

ia sampai di rumah temannya, TS masih saja terdiam dengan 

posisi tangannya yang bersedekap. TS terus saja terlihat diam 

hingga pada akhirnya mengalami kesurupan. Hal ini 

menunjukan bahwa ada faktor lainnya yang juga 

memengaruhi terjadinya kesurupan pada TS, yaitu faktor 
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melamun. 

Selain faktor-faktor di atas, dapat diketahui pula bahwa 

faktor kebiasaan hidup dan kepribadian juga memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada TS. Dari dulu hingga sekarang, 

orangtua TS memiliki kebiasaan untuk cenderung menuruti 

semua keinginan TS dan memanjakan TS. Ia juga mengakui 

bahwa dirinya tidak bisa terlalu lama tinggal jauh dari orang 

tuanya.  

Hal ini secara tidak langsung berdampak pada 

kepribadian yang dimiliki TS. Jika ditinjau dari pengakuan 

subjek yang menyatakan bahwa dirinya tidak bisa terlalu lama 

tinggal jauh dari orangtua, dapat diketahui bahwa TS memiliki 

kepribadian dependen atau tergantung pada orang lain. Selain 

itu, TS juga mengaku memiliki kepribadian yang tertutup 

dengan orang lain dan mudah merasa cemas ketika 

menghadapi sebuah masalah. Hal ini diperkuat oleh hasil tes 

grafis yang dilakukan oleh TS dimana dalam gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa TS merupakan pribadi yang 

sebenarnya merasa tidak aman namun ingin dianggap percaya 

diri dan tertutup dengan lingkungan.  

Saat kesurupan terjadi, TS mengaku bahwa dirinya 

sedang dalam posisi tidak sadarkan diri. Ia bahkan tidak 

mengetahui apa saja yang terjadi ketika kesurupan tersebut 

terjadi. Hal ini menunjukan bahwa TS sudah mulai mengalami 

proses induction. TS baru tahu apa yang terjadi setelah 
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beberapa teman TS menceritakan apa saja yang terjadi kepada 

TS pada waktu ia mengalami kesurupan.  

Pada tahap ini pula, gejala yang nampak pada TS 

adalah gejala ketubuhan yang masih terjadi pada TS dimana 

tangannya terlihat seperti menunjuk ke arah sebuah pohon, 

menari-nari, sekujur tubuhnya terasa kaku, kejang, berteriak-

teriak, dan menangis. Teman-teman TS mencoba membantu 

untuk membangunkan TS agar kembali sadar dengan cara 

membacakan doa, memijit tangan dan kaki TS. Hal ini 

menunjukan bahwa TS sudah mulai mengalami proses 

termination hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit TS 

mulai sadar kembali. 

Pasca kesurupan tersebut terjadi, TS masih belum 

sadar sepenuhnya. Ia merasa tubuhnya masih terasa capai dan 

nyeri di bagian kaki, tangan dan mulut. Rasa sakit tersebut 

muncul disebabkan oleh gejala ketubuhan sebelumnya yang 

terjadi pada saat kesurupan berlangsung. Di bawah ini 

merupakan gambaran terkait proses dan faktor-faktor yang 

memengaruhi terjadinya kesurupan pada TS : 
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Gambar 2. Proses dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi  

Terjadinya Kesurupan pada TS 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama    : HPS 

Usia sekarang  : 20 tahun 

Usia saat kesurupan : 18 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Daerah Asal  : Batang 

Fakultas/Jurusan  : Fakultas Teknik/Jurusan Tata Boga 

Angkatan/Semester : 5 

b. Hasil Observasi 

Ketika awal bertemu, subjek terlihat ceria dan sering 

bercanda bersama peneliti. Terkadang ia bertemu peneliti dengan 

menggunakan hijab, namun terkadang ia juga tidak 

menggunakan hijab pada saat bertemu dengan peneliti. Pada saat 

wawancara, subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan suara 

yang keras. Beberapa kali subjek tersenyum dan tertawa ketika 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Namun ketika 

membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

keluarganya, terkadang ia terlihat ingin menangis dan menjawab 

dengan pelan. Pada saat tes grafis, subjek sering meminta 

peneliti agar tidak menyuruhnya menggambar karena subjek 

mengaku malu kalau disuruh menggambar. Ia juga kadang 

terlihat menghapus beberapa bagian dari gambar yang ia buat. 
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

HPS merupakan mahasiswa Jurusan Tata Boga, 

Fakultas Teknik. Ia berasal dari daerah Batang, Jawa Tengah. 

HPS mengalami kesurupan pada usia kurang lebih 18 tahun, 

tepatnya pada saat akhir semester satu menuju semester dua. 

Sekarang HPS sudah berusia 20 tahun. Dia adalah anak 

bungsu dari dua bersaudara. Ayah HPS bekerja sebagai 

karyawan di sebuah perusahaan swasta, sedangkan Ibunya 

sebagai ibu rumah tangga. Meski begitu, HPS mengaku 

bahwa ia sering dimanja oleh orangtuanya ketika ia masih 

kecil. HPS juga merupakan sosok yang tertutup dengan orang 

lain dan mudah cemas ketika dihadapkan pada sebuah 

masalah. 

Semasa kecilnya, ia pernah belajar di SD Negeri 

Proyonanggan 5 Batang. Kegiatan yang ia ikuti ketika masih 

duduk di bangku Sekolah Dasar adalah kegiatan drum band. 

Kemudian setelah lulus dari bangku Sekolah Dasar, ia 

memilih untuk melanjutkan di SMP Negeri 4 Batang. 

Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku SMP 

adalah kegiatan kepramukaan dan paduan suara. Setelah lulus 

dari bangku SMP, ia memilih untuk melanjutkan di SMA 

Pondok Modern Selamat Kendal. Pada saat SMA, ia tinggal 

bersama teman-temannya di kawasan pondok tersebut. 

Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku SMA 
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adalah kegiatan kepramukaan.  

Kemudian setelah lulus dari bangku SMA, ia memilih 

untuk melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas 

Negeri di Semarang, Fakultas Teknik, Jurusan Tata Boga. 

Satu-satunya kegiatan ekstra yang ia pernah ikuti saat kuliah 

adalah Lekmapala, yaitu sebuah organisasi yang bergerak di 

bidang pecinta alam termasuk di dalamnya adalah kegiatan 

jelajah alam dan outbound. Dalam satu semester biasanya 

HPS bisa pulang ke rumah sebanyak dua hingga tiga kali. 

Sekarang ia tinggal di sebuah kos yang berada di kawasan 

UNNES.  

Selain itu, HPS pernah bekerja di sebuah perusahaan 

swasta di Salatiga pada saat ia masih duduk di semester tiga 

dan empat. Pada saat semester empat, ia memilih mengambil 

cuti karena merasa ingin bekerja terlebih dahulu. Ia juga 

mengaku pernah ikut dalam sebuah perkumpulan anak-anak 

indigo yang ada di Semarang.  

2) Proses terjadinya kesurupan 

Kesurupan pada HPS tidak hanya terjadi sekali saja 

namun beberapa kali. Jauh sebelum kesurupan tersebut 

terjadi, HPS mengaku beberapa kali merasa bahwa dirinya 

bisa melihat hantu dan mendengar suara setiap orang. Hal ini 

terjadi terus menerus terjadi hingga akhirnya kesurupan 

tersebut terjadi. Kesurupan yang pertama kali terjadi pada saat 
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kuliah semester satu.  

Sebelum kesurupan tersebut terjadi, ia sedang 

ngobrol-ngobrol bersama kakak dan pacar kakaknya terkait 

pengalaman melihat hantu yang ia alami. Bahkan, HPS juga 

sempat bercerita bahwa ia juga melihat banyak hantu ketika ia 

sedang sharing tersebut. Ia juga sempat merasakan adanya 

perasaan tidak enak. Perasaan-perasaan tersebut diantaranya 

adalah takut, cemas, ingin marah, dan ingin menangis. 

Perasaan-perasaan tersebut terus muncul beberapa saat 

sebelum kesurupan hingga pada akhirnya subjek mengalami 

kesurupan itu sendiri. 

Pada saat kesurupan terjadi, subjek sudah tidak sadar 

seperti pada saat pra kesurupan. Berdasarkan pengakuan 

subjek, pada saat kesurupan terjadi ia tidak mampu 

mengendalikan tubuhnya sendiri. HPS juga mengakui bahwa 

pada saat kesurupan terjadi ia dapat berbahasa Jawa Krama, 

dimana ia tidak pernah menggunakan bahasa Krama 

sebelumnya. Kemudian HPS juga menjelaskan bahwa ia 

merasa seperti ada di dalam mimpi dan merasa bahwa ia 

sedang berada di luar tubuhnya. Pada waktu yang bersamaan 

ia juga masih bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang-

orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar HPS mencoba 

membangunkan HPS dengan membacakan ayat-ayat Al 

Quran ke telinga kanan HPS. Kesurupan pun sempat berhenti 

sementara dan subjek merasa lemas dan belum sepenuhnya 
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sadar.  

Beberapa saat kemudian, HPS mengalami kesurupan 

yang kedua. Kali ini HPS memperlihatkan perilaku seperti 

anak perempuan yang anggun. Padahal, HPS mengatakan 

bahwa biasanya ia adalah anak yang tomboy. Kemudian ia 

juga merasa badannya bergerak-gerak sendiri pada waktu 

kesurupan tersebut terjadi.  

Orang-orang di sekitar HPS mencoba membangunkan 

HPS dengan membacakan ayat-ayat Al Quran ke telinga 

kanan HPS. Kesurupan pun akhirnya berhenti dan ketika 

subjek terbengun, ia merasa badannya sakit semua, terasa 

berat di kepala bagian belakang, dan pegal-pegal. Ia juga 

merasa masih belum terlalu sadar sepenuhnya meski sudah 

terbangun dari kesurupannya (ketika ditanya masih belum 

bisa menjawab dengan baik). Ia pun diantar kakaknya pulang 

kembali ke kos agar HPS bisa segera istirahat. 

Beberapa hari setelah kejadian itu, entah kenapa HPS 

menjadi lebih suka menyendiri. Ia juga memiliki ketakutan 

ketika harus melihat cermin. Ketika melihat dirinya sendiri di 

cermin tersebut maka ia merasa bayangan dirinya yang 

terlihat di cermin tersebut akan berubah-ubah (kadang terlihat 

lebih gendut, lebih tirus, kadang ada luka-luka di beberapa 

bagian tubuh). Hal ini juga membuat HPS menjadi semakin 

cemas. Ia juga mengaku semenjak kejadian tersebut, HPS 

menjadi sering sekali mengalami kesurupan.  
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Mengetahui hal tersebut, keluarga HPS mencoba 

membawa HPS ke tempat-tempat pengobatan alternatif 

(ruqyah). Pada waktu diruqyah, HPS dibacakan beberapa doa 

dan diberi minum air mineral. Ia pun langsung menangis, 

berteriak-teriak, bentak-bentak, muntah, mual, capek, lemes, 

pusing pada saat kegiatan ruqyah itu berlangsung. Meski 

begitu, HPS merasa lebih baik setelah diruqyah. 

HPS pun merasa baik-baik saja dan tidak mengalami 

kesurupan selama tiga bulan setelah di ruqyah. Akan tetapi, 

setelah tiga bulan diruqyah tersebut ia kembali mengalami 

kesurupan lagi. Keluarga HPS pun membawa HPS ke tempat 

pengobatan alternatif untuk diruqyah kembali. Hal ini terus 

saja berulang hingga satu semester dimana setiap tiga bulan 

sekali ia mengalami kesurupan kemudian diruqyah lagi. 

HPS menjadi tidak pernah mengalami kesurupan 

ketika ia memutuskan untuk bekerja di semester tiga. 

Walaupun di tempat kerja tersebut ia disibukan oleh banyak 

sekali pekerjaan, tetapi ia sangat menikmati pekerjaannya. Ia 

juga mengaku di tempat kerjanya tersebut ia memiliki banyak 

teman-teman baru di sana. 

 

 

3) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Jauh sebelum kesurupan tersebut terjadi, HPS 

mengaku bahwa ia memiliki masalah dengan keluarganya. Ia 

bercerita bahwa sejak duduk di bangku kelas 3 SD, ia sering 
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melihat orang tuanya bertengkar. Masalah tersebut terus 

terjadi hingga akhirnya ibu dari HPS ketahuan selingkuh. Ia 

menjelaskan bahwa ibu HPS merasa haknya sebagai seorang 

istri (dalam hal keuangan) kurang dipenuhi dalam keluarga. 

HPS baru mengetahui alasan orang tuanya bertengkar pada 

saat ia sudah menginjak bangku perkuliahan, tepatnya 

beberapa hari sebelum kesurupan terjadi.  

Ia juga bercerita bahwa dia sering melihat hantu seperti 

bayangan hitam sejak ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. 

Kemudian ketika ia masuk di bangku perkuliahan, tepatnya 

ketika ia masih semester satu, HPS mengaku melihat berbagai 

hantu seperti genderuwo, kuntilanak, dll. Kedua hal tersebut 

serentak menyebabkan HPS merasa semakin cemas dan stres.  

Pada hari dimana ia mengalami kesurupan, HPS 

menjelaskan bahwa ia diajak oleh kakaknya untuk nongkrong 

bersama pacar kakaknya. Dalam pertemuan tersebut, HPS 

berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman HPS 

dalam melihat berbagai hantu kepada kakak dan pacar 

kakaknya itu. Ia juga menceritakan bahwa pada hari dimana 

ia kesurupan, ia sedang mengalami mens dan pada hari itu 

pula jumlah darah yang keluar lebih banyak dari biasanya.  

HPS juga sempat bercerita bahwa ia juga melihat 

banyak hantu ketika ia sedang sharing tersebut. Ia juga 

sempat merasakan adanya perasaan tidak enak. Perasaan-

perasaan tersebut diantaranya adalah takut, cemas, ingin 
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marah, dan ingin menangis. Bersamaan dengan munculnya 

perasaan-perasaan itu, ia juga menjelaskan bahwa dia sempat 

merasa melamun untuk beberapa saat sebelum kesurupan 

tersebut terjadi. Perasaan-perasaan tersebut terus muncul 

beberapa saat sebelum kesurupan hingga pada akhirnya 

subjek mengalami kesurupan itu sendiri.  

 

d. Hasil Tes Grafis 

Berdasarkan hasil tes DAP yang telah dilakukan oleh 

HPS, diketahui bahwa HPS merupakan pribadi yang memiliki 

sifat kekanak-kanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 

subjek yang terlihat masih seperti anak-anak padahal usianya 

sudah 21 tahun. Kemudian dari gambar tersebut terlihat banyak 

arsiran dan bekas menghapus terutama di bagian tubuh dan kaki 

subjek, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek merupakan 

pribadi yang mudah cemas dan obsesif kompulsif. Dalam hal 

kematangan emosi, ia merupakan pribadi yang agresif dimana 

hal ini ditinjau dari gambar jari kaki yang terlihat telanjang tanpa 

alas kaki.  

 

e. Analisis Data Subjek 2 

1) Gejala-gejala yang muncul dalam proses kesurupan 

Pada saat kesurupan yang pertama kali terjadi ada 

beberapa gejala yang muncul pada tiap-tiap tahapan 

kesurupan, baik pada saat sebelum kesurupan, saat kesurupan 
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hingga pasca kesurupan tersebut terjadi. Ada beberapa gejala 

yang muncul pada saat sebelum kesurupan terjadi, diantaranya 

adalah perubahan persepsi dan munculnya perasaan-perasaan 

tidak enak.  

Perubahan persepsi ini sebenarnya sudah lama terjadi 

sebelum kesurupan itu sendiri terjadi. Hal ini diketahui dari 

cerita HPS dimana dia sering melihat hantu seperti bayangan 

hitam sejak ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. 

Kemudian ketika ia masuk di bangku perkuliahan, tepatnya 

ketika ia masih semester satu, HPS mengaku melihat berbagai 

hantu seperti genderuwo, kuntilanak, dll.  

Perubahan persepsi tersebut menyebabkan munculnya 

perasaan-perasaan tidak nyaman dari dalam diri HPS. 

Perasaan-perasaan tersebut diantaranya adalah takut, cemas, 

ingin marah, dan ingin menangis. Perasaan-perasaan tersebut 

terus muncul beberapa saat sebelum kesurupan hingga pada 

akhirnya subjek mengalami kesurupan itu sendiri.  

Saat kesurupan terjadi, ada beberapa gejala yang 

nampak pada HPS. Gejala-gejala tersebut salah satunya 

adalah gejala ketubuhan dimana pada saat kesurupan terjadi ia 

tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri.  

Kemudian gejala yang juga terlihat pada saat HPS 

mengalami kesurupan adalah glossolalia. Gejala yang satu ini 

dapat dilihat dari cerita HPS yang mengakui bahwa pada saat 

kesurupan terjadi ia tiba-tiba dapat berbahasa Jawa Krama, 
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padahal ia tidak pernah menggunakan bahasa Krama 

sebelumnya.  

Selanjutnya adalah pengalaman subjektif yang dialami 

oleh subjek. Ia bercerita bahwa pada saat kesurupan tersebut, 

dirinya merasa seperti ada di dalam mimpi dan merasa bahwa 

ia sedang berada di luar tubuhnya. Pada waktu yang 

bersamaan ia juga masih bisa mendengar apa yang diucapkan 

oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, HPS mulai sedikit 

sadar dan memasuki tahap pasca kesurupan. Pada tahap ini, 

subjek merasa lemas, sakit, nyeri dan kesadarannya masih 

kosong.  

Selain itu, HPS juga mengaku semenjak kesurupan 

yang pertama tersebut terjadi, ia menjadi lebih sering melihat 

hal-hal yang bersifat gaib, takut melihat cermin, dll. Hal ini 

menunjukan bahwa kesurupan tersebut dapat menimbulkan 

perubahan persepsi dan trauma yang pada akhirnya memicu 

HPS untuk mengalami kesurupan yang selanjutnya.  

2) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada 

HPS sehingga ia mengalami kesurupan, diantaranya adalah 

keyakinan yang dimiliki oleh subjek. HPS bercerita bahwa ia 

memiliki keyakinan-keyakinan terkait dengan hal-hal gaib. Ia 

bahkan percaya bahwa banyak sekali mahluk-mahluk gaib 



85 

 

 

yang ada di sekitarnya. Keyakinan-keyakinan ini diperkuat 

dengan pengalaman-pengalaman HPS yang sering mengalami 

halusinasi.  

Faktor yang kedua adalah stres. Stres tersebut 

disebabkan oleh halusinasi yang dialami oleh subjek. Selain 

itu, stres tersebut juga adanya masalah keluarga yang dialami 

oleh HPS pada waktu itu, dimana ibu dari HPS ketahuan 

selingkuh dengan pria lain. Ada beberapa faktor lain yang 

memengaruhi sehingga faktor stres ini muncul, diantaranya 

adalah faktor trauma, kepribadian, dan keyakinan. 

Faktor yang ketiga adalah pengalaman traumatik. 

Trauma ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah 

karena orang tua HPS yang sering bertengkar sejak ia masih 

berusia kanak-kanak dan masalah tersebut menjadi sebuah 

trauma yang dialami oleh HPS selama bertahun-tahun. Kedua 

adalah trauma yang disebabkan oleh kesurupan yang terjadi 

pertama kali, sehingga subjek merasa ketakutan jika melihat 

sebuah kaca. 

Kemudian kondisi tubuh HPS yang sedang mengalami 

menstruasi pada saat kesurupan terjadi juga dapat 

memengaruhi HPS mengalami kesurupan. Hal ini dikarenakan 

pada saat kejadian tersebut, HPS mengakui kehilangan banyak 

darah yang diakibatkan oleh menstruasi yang ia alami. 

Kebiasaan hidup yang salah ternyata juga menjadi 

salah satu faktor yang memengaruhi HPS mengalami 
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kesurupan. Hal ini dikarenakan orangtua subjek yang sering 

memanjakan subjek sejak ia masih kanak-kanak. Orang tua 

HPS juga tidak membiasakan HPS untuk hidup mandiri  sejak 

ia masih kecil. Tentu apabila hal tersebut dibiarkan maka akan 

memengaruhi kepribadian yang dimiliki oleh subjek. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan kesurupan pada 

HPS adalah faktor kepribadian. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa HPS memiliki kepribadian tertutup dan 

mudah cemas. Tentu saja hal tersebut dapat mempermudah 

HPS untuk mengalami kesurupan. Terlebih ketika HPS 

mengalami kesurupan yang pertama kali, ia merasakan 

perasaan cemas sebelum kesurupan terjadi. Hal ini diperkuat 

oleh hasil tes grafis yang dilakukan oleh HPS dimana dalam 

gambar tersebut memperlihatkan bahwa HPS merupakan 

pribadi yang memiliki sifat kekanak-kanakan, mudah cemas 

dan obsesif kompulsif. Dalam hal kematangan emosi, ia juga 

merupakan pribadi yang agresif. 

Selain dipengaruhi oleh faktor kebiasaan hidup, faktor 

kepribadian tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 

yaitu faktor lokasi dan faktor waktu. HPS mengaku bahwa 

lokasi kejadian pada saat kesurupan tersebut memang terlihat 

angker, sepi, dan menakutkan. Kemudian waktu kejadian 

kesurupan tersebut juga mempengaruhi HPS untuk dapat 

mengalami kesurupan, dimana ketika malam hari dan tempat-

tempat tersebut menjadi lebih gelap dan menakutkan. Hal ini 
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tentu menyebabkan HPS menjadi semakin cemas dan pada 

akhirnya kesurupan pun terjadi. 

Faktor terakhir yang juga menyebabkan HPS 

mengalami kesurupan adalah faktor melamun. HPS mengaku 

sering melamun dan sempat merasa pikirannya kosong pada 

saat sebelum kesurupan terjadi. Bahkan HPS juga mengakui 

bahwa semenjak kesurupan yang pertama tersebut, ia menjadi 

lebih banyak melamun dibandingkan sebelum kesurupan yang 

pertama tersebut terjadi.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

ada berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

pada HPS. Jika dianalisis lebih lanjut, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara faktor yang satu dengan 

faktor yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

memicu faktor lainnya muncul dan ada pula faktor yang tidak 

memiliki pengaruh pada faktor lainnya. Hal tersebut dapat 

digambarkan melalui matriks interkorelasi berikut : 
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Tabel 3. Matriks Interkorelasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Terjadinya Kesurupan pada HPS 
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F1-S -          

F1-T  -         

F1-TL   -        

F1-M    -       

F1-KH     -      

F1-DM      -     

F1-P       -    

F1-Y        -   

F2-L         -  

F2-W          - 

 

 

Keterangan : 

Stres   : F1-S 

Trauma   : F1-T 

Tubuh Lemah : F1-TL 

Melamun  : F1-M 

Kebiasaan Hidup : F1-KH 

Defense Mechanism : F1-DM 

Kepribadian  : F1-P 

Keyakinan  : F1-Y 

Lokasi   : F2-L 

Waktu   : F2-W 
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3) Dinamika terjadinya kesurupan 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi dan gejala-

gejala yang muncul pada saat sebelum terjadinya kesurupan 

pada TS. Jauh sebelum kesurupan tersebut terjadi, HPS sudah 

mengalami trauma. Faktor trauma ini muncul dikarenakan 

adanya masalah yang terjadi dengan keluarganya. Ia bercerita 

bahwa sejak duduk di bangku kelas 3 SD, ia sering melihat 

orang tuanya bertengkar. Masalah tersebut terus terjadi hingga 

akhirnya ibu dari HPS ketahuan selingkuh pada saat HPS 

masih duduk di bangku kuliah semester satu. Subjek 

menjelaskan bahwa ibunya merasa haknya sebagai seorang 

istri (dalam hal keuangan) kurang dipenuhi dalam keluarga. 

HPS baru mengetahui alasan orang tuanya bertengkar pada 

saat ia sudah menginjak bangku perkuliahan, tepatnya 

beberapa hari sebelum kesurupan terjadi.  

Faktor selanjutnya adalah faktor keyakinan. HPS 

bercerita bahwa ia memiliki keyakinan-keyakinan terkait 

dengan hal-hal gaib. Ia bahkan percaya bahwa banyak sekali 

mahluk-mahluk gaib yang ada di sekitarnya. Keyakinan-

keyakinan ini diperkuat dengan pengalaman-pengalaman HPS 

yang sering mengalami halusinasi. HPS bercerita bahwa dia 

sering melihat hantu seperti bayangan hitam sejak ia masih 

duduk di bangku kelas 2 SMA. Kemudian ketika ia masuk di 

bangku perkuliahan, tepatnya ketika ia masih semester satu, 

HPS mengaku melihat berbagai hantu seperti genderuwo, 
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kuntilanak, dll. Hal ini juga menunjukan bahwa subjek sudah 

mengalami gejala perubahan persepsi jauh sebelum kesurupan 

tersebut terjadi. 

Selain itu, faktor lainnya yang juga menyebabkan 

kesurupan pada HPS adalah stres. Kondisi stres ini 

disebabkan karena ibu subjek yang ketahuan selingkuh 

dengan pria lain, tepatnya beberapa hari sebelum kesurupan 

terjadi. Selain itu, halusinasi yang ia alami tampaknya juga 

membuat subjek menjadi semakin stres. Selain dipengaruhi 

oleh faktor trauma dan keyakinan, stres tersebut juga 

dipengaruhi oleh kepribadian subjek dimana ia merupakan 

pribadi yang kekanak-kanakan, berkepribadian tertutup dan 

mudah cemas. Hal tersebut tentu menyebabkan subjek mudah 

stres ketika menghadapi sebuah masalah. 

Berbagai faktor tersebut ternyata menyebabkan HPS 

sedikit demi sedikit mulai mengalami proses pre induction. 

Beberapa saat sebelum kesurupan itu terjadi, ia sempat diajak 

oleh kakaknya untuk nongkrong bersama pacar kakaknya di 

malam hari. Ketika pertemuan tersebut berlangsung, HPS 

berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman HPS 

dalam melihat berbagai hantu kepada kakak dan pacar 

kakaknya itu. HPS juga sempat bercerita bahwa ia juga 

melihat banyak hantu ketika ia sedang sharing. Ia juga 

menceritakan bahwa pada hari dimana ia kesurupan, ia sedang 

mengalami mens dan pada hari itu pula jumlah darah yang 
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keluar lebih banyak dari biasanya. Hal ini menunjukan bahwa 

faktor kondisi tubuh subjek juga memengaruhi terjadinya 

kesurupan tersebut. 

Ia juga sempat merasakan adanya perasaan tidak enak. 

Perasaan-perasaan tersebut diantaranya adalah takut, cemas, 

ingin marah, dan ingin menangis. Perasaan-perasaan ini juga 

menjadi salah satu gejala yang muncul sebelum kesurupan 

terjadi dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan 

lokasi kesurupan. HPS mengaku bahwa lokasi kejadian pada 

saat kesurupan tersebut memang terlihat angker, sepi, dan 

menakutkan. Kemudian waktu kejadian kesurupan tersebut 

juga mempengaruhi HPS untuk dapat mengalami kesurupan, 

dimana ketika malam hari dan tempat-tempat tersebut menjadi 

lebih gelap dan menakutkan. Hal ini tentu menyebabkan HPS 

menjadi semakin cemas dan takut. 

Bersamaan dengan munculnya perasaan-perasaan itu, 

ia juga menjelaskan bahwa dia sempat merasa melamun untuk 

beberapa saat sebelum kesurupan tersebut terjadi. Hal ini 

menunjukan bahwa subjek sudah mulai mengalami proses pre 

induction. Perasaan-perasaan tersebut terus muncul beberapa 

saat sebelum kesurupan hingga pada akhirnya subjek 

mengalami proses induction dan masuk ke dalam tahap 

kesurupan itu sendiri. Setelah proses induction tersebut, 

subjek sudah tidak sadar seperti pada saat pra kesurupan 

karena ia sudah memasuki kondisi trans/kesurupan. 
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Saat kesurupan terjadi, ada beberapa gejala yang 

nampak pada HPS. Gejala-gejala tersebut salah satunya 

adalah gejala ketubuhan dimana pada saat kesurupan terjadi ia 

tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri.  

Kemudian gejala yang juga terlihat pada saat HPS 

mengalami kesurupan adalah glossolalia. Gejala yang satu ini 

dapat dilihat dari cerita HPS yang mengakui bahwa pada saat 

kesurupan terjadi ia tiba-tiba dapat berbahasa Jawa Krama, 

padahal ia tidak pernah menggunakan bahasa Krama 

sebelumnya.  

Selanjutnya adalah pengalaman subjektif yang dialami 

oleh subjek. Ia bercerita bahwa pada saat kesurupan tersebut, 

dirinya merasa seperti ada di dalam mimpi dan merasa bahwa 

ia sedang berada di luar tubuhnya. Pada waktu yang 

bersamaan ia juga masih bisa mendengar apa yang diucapkan 

oleh orang-orang di sekitarnya.  

Orang-orang di sekitar HPS mencoba membangunkan 

HPS dengan membacakan ayat-ayat Al Quran ke telinga 

kanan HPS. Di sinilah subjek mulai mengalami proses 

termination. Kesurupan pun sempat berhenti sementara dan 

subjek merasa lemas dan belum sepenuhnya sadar. Setelah itu, 

HPS mulai sedikit sadar dan memasuki tahap pasca 

kesurupan. Pada tahap ini, subjek merasa lemas, sakit, nyeri 

dan kesadarannya masih kosong.  

Beberapa saat kemudian, tiba-tiba HPS mengalami 
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proses induction dan masuk ke dalam tahap kesurupan untuk 

yang kedua kalinya. Kali ini HPS memperlihatkan perilaku 

seperti anak perempuan yang anggun. Padahal, HPS 

mengatakan bahwa biasanya ia adalah anak yang tomboy. 

Kemudian ia juga merasa badannya bergerak-gerak sendiri 

pada waktu kesurupan tersebut terjadi. Hal ini menunjukan 

bahwa gejala ketubuhan masih terjadi pada saat kesurupan 

terjadi lagi. 

Orang-orang di sekitar HPS mencoba membangunkan 

HPS dengan membacakan ayat-ayat Al Quran ke telinga 

kanan HPS. Di sinilah subjek mulai mengalami proses 

termination untuk yang kedua kalinya. Kesurupan pun 

akhirnya berhenti dan ketika subjek terbangun, ia merasa 

badannya sakit semua, terasa berat di kepala bagian belakang, 

dan pegal-pegal. Ia juga merasa masih belum terlalu sadar 

sepenuhnya meski sudah terbangun dari kesurupannya (ketika 

ditanya masih belum bisa menjawab dengan baik). Ia pun 

diantar kakaknya pulang kembali ke kos agar HPS bisa segera 

istirahat. 

Beberapa hari setelah kejadian itu, entah kenapa HPS 

menjadi lebih suka menyendiri. Ia juga memiliki ketakutan 

ketika harus melihat cermin. Ketika melihat dirinya sendiri di 

cermin tersebut maka ia merasa bayangan dirinya yang 

terlihat di cermin tersebut akan berubah-ubah (kadang terlihat 

lebih gendut, lebih tirus, kadang ada luka-luka di beberapa 
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bagian tubuh). Hal ini juga membuat HPS menjadi semakin 

cemas. Ia juga mengaku semenjak kejadian tersebut, HPS 

menjadi sering sekali mengalami kesurupan.  

Mengetahui hal tersebut, keluarga HPS mencoba 

membawa HPS ke tempat-tempat pengobatan alternatif 

(ruqyah). Pada waktu diruqyah, HPS dibacakan beberapa doa 

dan diberi minum air mineral. Ia pun langsung menangis, 

berteriak-teriak, bentak-bentak, muntah, mual, capek, lemes, 

pusing pada saat kegiatan ruqyah itu berlangsung. Meski 

begitu, HPS merasa lebih baik setelah diruqyah. 

HPS pun merasa baik-baik saja dan tidak mengalami 

kesurupan selama tiga bulan setelah di ruqyah. Akan tetapi, 

setelah tiga bulan diruqyah tersebut ia kembali mengalami 

kesurupan lagi. Keluarga HPS pun membawa HPS ke tempat 

pengobatan alternatif untuk diruqyah kembali. Hal ini terus 

saja berulang hingga satu semester dimana setiap tiga bulan 

sekali ia mengalami kesurupan kemudian diruqyah lagi. 

HPS menjadi tidak pernah mengalami kesurupan 

ketika ia memutuskan untuk bekerja di semester tiga. 

Walaupun di tempat kerja tersebut ia disibukan oleh banyak 

sekali pekerjaan, tetapi ia sangat menikmati pekerjaannya. Ia 

juga mengaku di tempat kerjanya tersebut ia memiliki banyak 

teman-teman baru di sana. Di bawah ini merupakan gambaran 

terkait proses dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada HPS : 
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Gambar 3. Proses dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi  

Terjadinya Kesurupan pada HPS 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama    : RA 

Usia sekarang  : 20 tahun 

Usia saat kesurupan : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Daerah Asal  : Desa Puguh, Kecamatan Boja 

Fakultas/Jurusan : Ilmu Pendidikan/PGSD 

Angkatan/Semester : 2014/Semester 5 

b. Hasil Observasi 

Ketika awal bertemu, subjek terlihat ceria dan sering 

bercanda bersama peneliti dan selalu menggunakan hijab. Pada 

saat wawancara, subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan 

suara yang keras. Jawaban yang diberikan pun singkat dan 

terkadang kurang detail. Beberapa kali subjek tersenyum dan 

tertawa ketika menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Ia 

juga menjawab pertanyaan peneliti dengan tatapan lurus 

menghadap ke arah peneliti. Pada saat tes grafis, subjek sering 

meminta peneliti agar tidak menyuruhnya menggambar karena 

subjek mengaku malu kalau disuruh menggambar. Ia juga 

kadang terlihat menghapus beberapa bagian dari gambar yang ia 

buat. 
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

RA merupakan mahasiswa Jurusan PGSD, Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Ia berasal dari desa Puguh, Kecamatan 

Boja. RA mengalami kesurupan pada usia kurang lebih 16 

tahun, tepatnya pada saat duduk di bangku kelas satu SMA. 

Sekarang RA sudah berusia 20 tahun. 

Dia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayah 

RA bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Ibunya 

sebagai pedagang. RA merupakan pribadi yang tidak mudah 

menceritakan masalah-masalahnya kepada orang lain dan 

lebih memilih untuk berpura-pura bahagia dihadapan orang 

lain. Kebiasaan ini sudah mulai terbentuk ketika subjek masih 

kecil. RA mengatakan bahwa pada saat ia tidak diberikan 

sesuatu oleh orang tuanya, ia lebih memilih untuk diam 

karena takut tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Respon 

cuek inilah yang membuat RA cenderung memendam apa 

yang sebenarnya ia inginkan. Kebiasaan ini dilakukan terus 

menerus hingga sekarang. 

Semasa kanak-kanak, ia pernah belajar di SD Negeri 

Puguh. Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku 

Sekolah Dasar adalah kegiatan kepramukaan dan seni tari. 

Kemudian setelah lulus dari bangku Sekolah Dasar, ia 

memilih untuk melanjutkan di SMP Negeri 3 Boja. Kegiatan 

yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku SMP adalah 
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kegiatan kepramukaan, seni tari dan PMR (Palang Merah 

Remaja).  

Setelah lulus dari bangku SMP, ia memilih untuk 

melanjutkan di SMA Negeri 1 Boja. Kegiatan yang ia ikuti 

ketika masih duduk di bangku SMA adalah kegiatan 

kepramukaan, seni tari, teater, dan paduan suara. RA 

mengaku kegiatan yang semakin padat membuatnya sering 

pulang hingga sore. Pada masa SMA ini ia juga sempat 

tinggal di sebuah pondok pesantren untuk belajar ilmu agama.  

Kemudian setelah lulus dari bangku SMA, ia memilih 

untuk melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas 

Negeri di Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan 

PGSD. Kegiatan yang ia ikuti ketika masih duduk di bangku 

kuliah adalah HIMA, seni tari, teater, dan paduan suara. 

2) Proses terjadinya kesurupan 

Kesurupan pada RA tidak hanya terjadi sekali saja 

namun beberapa kali. Pengalaman beberapa kali kesurupan 

tersebut dialami RA ketika duduk di bangku SMA kelas satu 

semester dua. Beberapa hari sebelum kesurupan tersebut 

terjadi, RA mengaku bahwa dirinya merasa seperti ada 

keinginan-keinginan dari dalam dirinya untuk menangis, 

marah, kesal namun tidak dapat diluapkan dalam bentuk 

perilaku. Hal ini terjadi terus menerus hingga akhirnya 

kesurupan yang pertama kali terjadi. 
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Sebelum kesurupan yang pertama kali tersebut terjadi, 

ia sedang berada di kamar sebuah pondok pesantren. Pada 

waktu itu, RA sedang mengalami menstruasi sehingga ia 

tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan mengaji dan 

hanya diperbolehkan untuk berada di kamar. Suasana di 

kamar tersebut sangat sepi dan gelap. Ia merasa kesepian 

pada saat berada di kamar, karena hanya dia saja yang sedang 

mengalami menstruasi pada waktu itu. Untuk menghilangkan 

rasa kesepian tersebut ia mencoba membaca buku-buku 

novel dan mendengarkan beberapa lagu. Tiba-tiba dari luar 

ruangan terdapat seseorang yang berteriak karena mengalami 

kesurupan. Hal tersebut membuat tubuh RA langsung terdiam 

kaku dan ikut mengalami kesurupan. 

Setelah itu RA pun mengalami kondisi kesurupan yang 

pertama kali dimana ia sudah dalam kondisi tidak sadar. 

Menurut cerita teman-temannya kepada RA, pada waktu 

kesurupan tersebut terjadi tubuh RA terlihat kaku dan diam. 

Pandangannya terlihat kosong dan ketika dipanggil oleh 

temannya, RA tidak merespon sama sekali. Mengetahui hal 

tersebut, teman-teman RA memanggil salah satu kyai di 

pondok pesantren tersebut dan mencoba membangunkan RA 

dengan membacakan beberapa doa dan RA pun tertidur 

hingga pagi hari. Ketika bangun, RA mengaku tidak ingat 

apa-apa, seperti bangun tidur biasa. Ia baru menyadari kalau 

dia mengalami kesurupan ketika teman-temannya bercerita 
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kepadanya apa saja yang terjadi kepada RA.  

Beberapa hari kemudian RA kembali mengalami 

kesurupan. Kesurupan yang kedua terjadi ketika RA masih 

berada di SMA. Pada waktu itu ia sedang berada di kelas 

untuk mengikuti pelajaran di kelas seperti biasa. Tiba-tiba 

RA mendengar salah satu temannya yang mengalami 

kesurupan. Ketika RA mendengar suara temannya yang 

sedang mengalami kesurupan tersebut, ia langsung 

merasakan perasaan yang tidak nyaman. Perasaan ini muncul 

sebelum kesurupan terjadi lagi pada RA. Selain perasaan 

yang tidak nyaman, ia juga merasa tubuhnya tiba-tiba kaku 

dan lehernya terasa seperti bergerak-gerak sendiri hingga 

menimbulkan rasa sakit. Hal tersebut terus dirasakan oleh RA 

hingga akhirnya RA mengalami kesurupan yang kedua 

kalinya.  

Pada saat kesurupan terjadi, RA terlihat seperti 

berteriak-teriak dan menari-nari. Hal ini diungkapkan oleh 

teman-teman RA yang bercerita kepada RA setelah kejadian 

tersebut. Kemudian, RA juga terlihat meraung-raung seperti 

macan. Teman-teman RA mencoba menolong RA dengan 

membacakan doa, memijit kaki dan tangannya hingga pada 

akhirnya kesurupan yang dialami RA berhenti.  

Setelah kesurupan tersebut berlangsung, RA mengaku 

merasakan capai atau lelah. RA juga mengaku pada saat 

setelah kesurupan tersebut dia merasa masih belum terlalu 
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sadar sepenuhnya atau kesadarannya masih kosong, namun 

hal ini hanya bersifat sementara. Sewaktu masih berada di 

SMA tersebut, RA beberapa kali mengalami kesurupan yang 

sama dalam kurun waktu yang berbeda. Gejala dan treatment 

yang diberikan pun kurang lebih hampir sama.  

Terakhir kali RA mengalami kesurupan adalah pada 

saat ia sedang menonton pagelaran pewayangan yang 

diselenggarakan di desanya. Ketika mendengar bunyi gong 

yang pertama kali, ia tiba-tiba mulai melamun dan pada 

akhirnya tidak sadar hingga pagi hari. Pada waktu pagi hari, 

ia diberitahu oleh saudara-saudaranya kalau dia baru saja 

mengalami kesurupan, namun ketika ia mencoba bertanya apa 

saja yang terjadi padanya pada waktu kesurupan, tidak ada 

satu pun pihak keluarga yang berani menjawab karena takut. 

Selain itu, ia juga diberi tahu kalau ia sempat diberi sesajen 

oleh pak dalang yang ada di sana.  

RA pun penasaran apakah hal tersebut benar atau tidak. 

Akhirnya ia pun terkejut ketika melihat banyak sesajen berisi 

makanan-makanan, rokok, kembang tujuh rupa yang 

diletakkan di bawah tempat tidurnya. Ia pun tertawa karena 

merasa bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang lucu. 

Semenjak itu, ia tidak pernah mengalami kesurupan lagi 

hingga sekarang. 
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3) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Beberapa hari sebelum kejadian tersebut RA 

melakukan perjalanan ke lereng Gunung Medini guna 

mengikuti acara napak tilas yang diadakan oleh para anggota 

pramuka di sekolahnya. Sebelum berangkat ia dan teman-

temannya sempat diberikan pembekalan mengenai keadaan 

dari tempat tersebut. Ia sempat diberi tahu oleh kakak 

seniornya bahwa di Gunung Medini tersebut merupakan 

tempat yang angker, sehingga RA dan teman-temannya 

diminta untuk hati-hati dan menjaga sopan santun ketika di 

sana.  

Sesampainya di Gunung Medini tersebut, ia dan 

teman-temannya berfoto-foto di beberapa tempat tertentu. 

Salah satu tempat tersebut memang diakui oleh RA terlihat 

sepi dan sedikit agak menyeramkan, namun ia berusaha 

untuk tidak takut pada waktu itu. Kemudian pada malam 

harinya ia dan teman-temannya sempat merasa ketakutan 

ketika ada temannya yang merasa melihat hantu. Akan tetapi 

RA berusaha tetap tenang dan tidak panik.  

Kegiatan di sana memang sangat menguras tenaga, 

hingga pada akhirnya RA kembali ke rumah setelah kegiatan 

pramuka tersebut selesai. Sesampainya di rumah ia hanya 

punya waktu satu hari untuk beristirahat di rumah sebelum ia 

kembali melanjutkan aktivitasnya di pondok pesantren. 

Setelah kegiatan napak tilas di lereng Gunung Medini 
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tersebut selesai, RA mengalami stres dikarenakan sahabat RA 

yang berinisial SFD tiba-tiba menjauhi RA. Hingga sekarang 

RA tidak mengerti alasan mengapa SFD tiba-tiba 

menjauhinya dikarenakan SFD sudah terlanjur pindah 

sekolah sebelum RA sempat menanyai apa penyebab SFD 

menjauhi dirinya. 

Tiga hari setelah kegiatan napak tilas di lereng Gunung 

Medini tersebut, RA mengalami menstruasi. Hal ini 

menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk mengikuti 

kegiatan mengaji dan hanya diperbolehkan untuk berada di 

kamar. Suasana di kamar tersebut sangat sepi dan gelap. Ia 

merasa kesepian pada saat berada di kamar, karena hanya dia 

saja yang sedang mengalami menstruasi pada waktu itu. 

Untuk menghilangkan rasa kesepian tersebut ia mencoba 

membaca buku-buku novel dan mendengarkan beberapa 

lagu. Tiba-tiba dari luar ruangan terdapat seseorang yang 

berteriak karena mengalami kesurupan. Hal tersebut 

membuat RA langsung terdiam dan ikut mengalami 

kesurupan. 

 

d. Hasil Tes Grafis 

Berdasarkan hasil tes DAP yang telah dilakukan oleh RA, 

diketahui bahwa RA merupakan pribadi yang introver (orientasi 

ke diri sendiri). Hal tersebut dapat dilihat dari gambar subjek 

yang memiliki ukuran yang kecil, berada di sisi kiri dan posisi 
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tangan yang disembunyikan di belakang badan. Kemudian dari 

gambar tersebut terlihat banyak arsiran dan bekas menghapus 

terutama di bagian tubuh, leher, dagu dan kaki, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek merupakan pribadi yang takut 

mengambil keputusan, mudah cemas dan obsesif kompulsif. 

Setelah itu gambar kaki yang cenderung kecil menunjukan 

adanya ketidakberdayaan pada diri RA. 

 

e. Analisis Data Subjek 3 

1) Gejala-gejala yang muncul dalam proses kesurupan 

Pada saat kesurupan yang pertama kali terjadi ada 

beberapa gejala yang muncul pada tiap-tiap tahapan 

kesurupan, baik pada saat sebelum kesurupan, saat kesurupan 

hingga pasca kesurupan tersebut terjadi. Salah satu gejala 

yang muncul pada saat sebelum terjadinya kesurupan yang 

pertama kali dialami oleh RA adalah munculnya perasaan 

tidak nyaman. Ia juga merasa seperti ada keinginan-keinginan 

dari dalam dirinya untuk menangis, marah, kesal namun tidak 

dapat diluapkan dalam bentuk perilaku. Hal ini tentu 

membuat RA merasa tidak nyaman.  

Kemudian gejala lain yang tampak adalah RA 

mengalami sensasi ketubuhan. Gejala ini baru mulai nampak 

ketika ia mendengar ada orang yang berteriak-teriak dari luar 

seperti sedang mengalami kesurupan. Ketika mendengar suara 

teriakan tersebut tiba-tiba RA hanya terdiam dan sekujur 
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tubuhnya terasa kaku.  

Setelah itu RA pun mengalami kondisi kesurupan yang 

pertama kali dimana ia sudah dalam kondisi tidak sadar. 

Menurut cerita teman-temannya kepada RA, gejala pada saat 

RA mengalami kesurupan hanyalah gejala ketubuhan saja 

dimana tubuhnya terlihat kaku dan diam. Pandangannya 

terlihat kosong dan ketika dipanggil oleh temannya, RA tidak 

merespon sama sekali.  

Mengetahui hal tersebut, teman-teman RA memanggil 

salah satu kyai di pondok pesantren tersebut dan mencoba 

membangunkan RA dengan membacakan beberapa doa dan 

RA pun tertidur hingga pagi hari. Ketika bangun, RA 

mengaku tidak ingat apa-apa, seperti bangun tidur biasa. Ia 

baru menyadari kalau dia mengalami kesurupan ketika teman-

temannya bercerita kepadanya apa saja yang terjadi kepada 

RA. Cerita-cerita tersebut secara tidak langsung mengubah 

persepsi RA, dimana perubahan persepsi ini menjadi awal 

dari salah satu gejala pra kesurupan yang terjadi beberapa hari 

setelah kejadian kesurupan yang pertama.   

 Hampir sama dengan kesurupan yang pertama, 

kesurupan yang ini juga terjadi ketika RA mendengar salah 

satu temannya yang mengalami kesurupan. Ketika RA 

mendengar suara temannya yang sedang mengalami 

kesurupan tersebut, ia langsung merasakan perasaan yang 

tidak nyaman. Perasaan ini muncul sebelum kesurupan terjadi 
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lagi pada RA.  

Selain perasaan yang tidak nyaman, gejala lain yang 

muncul sebelum kesurupan tersebut terjadi adalah adanya 

sensasi ketubuhan yang dirasakan oleh RA. Ia merasa 

tubuhnya tiba-tiba kaku dan lehernya terasa seperti bergerak-

gerak sendiri hingga menimbulkan rasa sakit. Beberapa gejala 

tersebut terjadi sesaat sebelum kesurupan berlangsung di 

sekolah. Gejala-gejala tersebut terus muncul hingga akhirnya 

RA mengalami kesurupan yang kedua kalinya.  

Ada beberapa gejala yang muncul ketika RA 

mengalami kesurupan yang kedua, salah satunya adalah 

gejala ketubuhan yang semakin menjadi-jadi ketika RA 

mengalami kesurupan. Pada saat kesurupan terjadi, RA 

terlihat seperti berteriak-teriak dan menari-nari. Hal ini 

diungkapkan oleh teman-teman RA yang bercerita kepada 

RA. Kemudian, gejala lainnya yang muncul pada saat RA 

mengalami kesurupan adalah glossolalia dimana RA terlihat 

meraung-raung seperti macan. Beberapa gejala tersebut 

muncul hingga pada akhirnya RA sadar dan memasuki tahap 

pasca kesurupan. 

Ketika RA memasuki tahap pasca kesurupan atau 

setelah kesurupan tersebut berlangsung, RA mengaku 

merasakan capai atau lelah. Kecapaian tersebut disebabkan 

oleh gejala ketubuhan yang terjadi pada saat kesurupan 

tersebut berlangsung. Selain itu, RA juga mengaku pada saat 
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setelah kesurupan tersebut dia merasa masih belum terlalu 

sadar sepenuhnya atau kesadarannya masih kosong, namun 

hal ini hanya bersifat sementara. 

 

2) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada 

RA sehingga ia mengalami kesurupan, salah satu diantaranya 

adalah stres. Faktor stres tersebut muncul dikarenakan 

adanya masalah yang tengah dialami oleh RA pada saat 

sebelum dan sesudah kejadian tersebut berlangsung dimana 

sahabat RA yang berinisial SFD tiba-tiba menjauhi RA. Ia 

juga mengaku bahwa masalah tersebut membuatnya menjadi 

merasa tertekan sehingga ia sering memikirkan masalah 

yang sedang ia alami pada saat itu. Selain itu, tidak adanya 

kegiatan serta teman yang menemani juga membuat subjek 

merasa semakin stres. Hal ini membuktikan bahwa lokasi 

subjek tersebut dapat memengaruhi faktor stres ini. 

Faktor yang kedua adalah faktor melamun. Subjek 

mengakui bahwa ia sempat merasa pikirannya kosong pada 

saat sebelum kesurupan terjadi, tepatnya adalah pada saat ia 

mendengar jeritan orang yang sedang mengalami kesurupan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa lokasi subjek tersebut 

dapat memengaruhi faktor melamun ini. 

Faktor yang ketiga adalah faktor tubuh RA yang 
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lemah. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan subjek yang 

mengaku sedang dalam keadaan menstruasi pada saat 

kesurupan tersebut berlangsung. Keadaan ini tentu akan 

membuat tubuh menjadi tidak bugar dikarenakan tubuh 

sedang kehilangan banyak darah. 

Faktor yang keempat adalah faktor kebiasaan hidup 

yang salah. Subjek mengaku memiliki kebiasaan untuk tidak 

menceritakan atau memendam masalah-masalahnya kepada 

orang lain dan lebih memilih untuk berpura-pura bahagia 

dihadapan orang lain. Kebiasaan ini sudah mulai terbentuk 

ketika subjek masih kecil. RA mengatakan bahwa pada saat 

ia tidak diberikan sesuatu oleh orang tuanya, ia lebih 

memilih untuk diam karena takut dicuekin oleh orang 

tuanya. Respon cuek inilah yang membuat RA cenderung 

memendam apa yang sebenarnya ia inginkan. Kebiasaan ini 

dilakukan terus menerus hingga sekarang dan memengaruhi 

kepribadian yang dimiliki oleh subjek. 

Faktor lain yang juga memengaruhi kesurupan yang 

terjadi pada RA adalah faktor keyakinan. Subjek mengaku 

bahwa ia diberi tahu oleh salah satu kyai bahwa ada mahluk-

mahluk halus yang berasal dari lereng Gunung Medini dan 

masuk ke dalam dirinya. Kepercayaan ini sangatlah diyakini 

oleh RA pada saat kesurupan tersebut terjadi. Selain itu, 

pengalaman salah satu teman RA yang mengaku melihat 

sesosok hantu pada saat kegiatan pramuka menjadikannya 
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lebih percaya akan adanya hantu tersebut. Hal ini tentu juga 

dapat membuktikan bahwa lokasi subjek tersebut dapat 

memengaruhi faktor keyakinan ini. 

Faktor selanjutnya adalah faktor kepribadian dimana 

faktor ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan hidup. Subjek 

mengaku bahwa ia merupakan pribadi yang cenderung 

tertutup dan tidak mudah untuk menceritakan masalahnya 

kepada orang lain. Ia juga mengakui bahwa ia sering 

mencoba menekan keinginannya untuk meluapkan rasa 

kesedihan dan kemarahan yang ia rasakan, namun ia tidak 

tahu harus kepada siapa meluapkan perasaan tersebut. Hal 

ini diperkuat oleh hasil tes grafis yang dilakukan oleh RA 

dimana dalam gambar tersebut memperlihatkan bahwa RA 

merupakan pribadi yang introver (orientasi ke diri sendiri), 

adanya rasa ketidakberdayaan, takut mengambil keputusan, 

mudah cemas dan obsesif kompulsif.  

Kemudian peneliti juga mengetahui bahwa ada 

beberapa lokasi yang memicu terjadinya kesurupan pada 

RA. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya adalah pada saat 

berada di kamar, RA mengaku berada di sebuah ruangan 

yang kosong dan tidak ada kegiatan apa-apa yang secara 

tidak langsung menyebabkan RA menjadi mudah stres dan 

melamun. Selain itu, teriakan-teriakan yang berasal dari 

lingkungan RA juga diakui dapat menyebabkan ia 

mengalami kesurupan. Kemudian, pengalaman RA ketika 
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berada di Gunung Medini juga secara tidak langsung 

menyebabkan perubahan persepsi dan keyakinan yang 

dimiliki oleh RA.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

ada berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan 

pada RA. Jika dianalisis lebih lanjut, maka dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara faktor yang satu dengan 

faktor yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

memicu faktor lainnya muncul dan ada pula faktor yang 

tidak memiliki pengaruh pada faktor lainnya. Hal tersebut 

dapat digambarkan melalui matriks interkorelasi berikut : 
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Tabel 4. Matriks Interkorelasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Terjadinya Kesurupan pada RA 
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1
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1

-Y
 

F
2

-L
 

F
2

-W
 

F1-S -          

F1-T  -         

F1-TL   -        

F1-M    -       

F1-KH     -      

F1-DM      -     

F1-P       -    

F1-Y        -   

F2-L         -  

F2-W          - 

 

Keterangan : 

Stres   : F1-S 

Trauma   : F1-T 

Tubuh Lemah : F1-TL 

Melamun  : F1-M 

Kebiasaan Hidup : F1-KH 

Defense Mechanism : F1-DM 

Kepribadian  : F1-P 

Keyakinan  : F1-Y 

Lokasi   : F2-L 

Waktu   : F2-W 
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3) Dinamika terjadinya kesurupan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat 

diketahui bahwa kesurupan pada RA terjadi beberapa kali. 

Kesurupan yang terjadi pertama kali adalah pada saat ia masih 

berada di sebuah pondok pesantren. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi dan gejala-gejala yang muncul pada saat 

sebelum terjadinya kesurupan pada RA. Beberapa faktor 

tersebut beberapa diantaranya adalah stres, kebiasaan hidup, 

kepribadian, tubuh yang lemah, lokasi, dan melamun.  

Setelah kegiatan napak tilas di lereng Gunung Medini 

tersebut selesai, RA mengalami stres dikarenakan sahabat RA 

yang berinisial SFD tiba-tiba menjauhi RA. Hingga sekarang 

RA tidak mengerti alasan mengapa SFD tiba-tiba 

menjauhinya dikarenakan SFD sudah terlanjur pindah 

sekolah sebelum RA sempat menanyai apa penyebab SFD 

menjauhi dirinya. Pada satu sisi subjek sedang mengalami 

masalah yang berat namun di sisi lain subjek mengaku bahwa 

ia merupakan pribadi yang cenderung tertutup dan tidak 

mudah untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. 

Tiga hari setelah kegiatan napak tilas di lereng Gunung 

Medini tersebut, RA mengalami menstruasi. Hal ini 

menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk mengikuti 

kegiatan mengaji dan hanya diperbolehkan untuk berada di 

kamar. Suasana di kamar tersebut sangat sepi dan gelap. Ia 

merasa kesepian pada saat berada di kamar, karena hanya dia 
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saja yang sedang mengalami menstruasi pada waktu itu. 

Tidak adanya kegiatan serta teman yang menemani juga 

membuat subjek merasa semakin stres. Ia juga mengakui 

bahwa ia sering mencoba menekan keinginannya untuk 

meluapkan rasa kesedihan dan kemarahan yang ia rasakan, 

namun ia tidak tahu harus kepada siapa meluapkan perasaan 

tersebut. 

Hal ini menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut telah 

menyebabkan munculnya gejala pra kesurupan, salah satunya 

adalah perasaan tidak enak. Hal ini juga menggambarkan 

bahwa TS sudah mulai mengalami proses pre induction. 

Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdapat seseorang yang 

berada di luar ruangan berteriak karena mengalami 

kesurupan. Mendengar hal tersebut, RA langsung terdiam 

dan melamun. RA pun akhirnya mengalami proses induction 

dan memasuki tahap kesurupan itu sendiri. 

Pada saat mengalami kondisi kesurupan yang pertama 

kali, RA mengaku sudah dalam kondisi tidak sadar. Menurut 

cerita teman-temannya kepada RA, gejala pada saat RA 

mengalami kesurupan hanyalah gejala ketubuhan saja dimana 

tubuhnya terlihat kaku dan diam. Pandangannya terlihat 

kosong dan ketika dipanggil oleh temannya, RA tidak 

merespon sama sekali.  

Mengetahui hal tersebut, teman-teman RA memanggil 

salah satu kyai di pondok pesantren tersebut dan mencoba 



114 

 

membangunkan RA dengan membacakan beberapa doa dan 

RA pun tertidur hingga pagi hari. Ketika bangun, RA 

mengaku tidak ingat apa-apa, seperti bangun tidur biasa. Ia 

baru menyadari kalau dia mengalami kesurupan ketika teman-

temannya bercerita kepadanya apa saja yang terjadi kepada 

RA.  

Cerita-cerita tersebut secara tidak langsung 

memunculkan faktor lain yaitu keyakinan dan keyakinan ini 

pada akhirnya mengubah persepsi RA. Perubahan persepsi 

tersebut menjadi awal dari salah satu gejala pra kesurupan 

yang terjadi beberapa hari setelah kejadian kesurupan yang 

pertama.  

Beberapa hari kemudian RA kembali mengalami 

kesurupan. Kesurupan yang kedua terjadi ketika RA masih 

berada di SMA. Pada waktu itu ia sedang berada di kelas 

untuk mengikuti pelajaran di kelas seperti biasa. Tiba-tiba RA 

mendengar salah satu temannya yang mengalami kesurupan. 

Hal ini membuat RA mengalami proses pre induction dan 

mulai masuk ke dalam tahap pra kesurupan.  

Ketika RA mendengar suara temannya yang sedang 

mengalami kesurupan tersebut, ia langsung merasakan 

perasaan yang tidak nyaman. Perasaan ini muncul sebelum 

kesurupan terjadi lagi pada RA. Selain perasaan yang tidak 

nyaman, gejala lain yang muncul sebelum kesurupan tersebut 

terjadi adalah adanya sensasi ketubuhan yang dirasakan oleh 
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RA. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba kaku dan lehernya terasa 

seperti bergerak-gerak sendiri hingga menimbulkan rasa sakit. 

Beberapa gejala tersebut terjadi sesaat sebelum kesurupan 

berlangsung di sekolah. Gejala-gejala tersebut terus muncul 

hingga akhirnya RA mengalami proses induction dan 

memasuki tahap kesurupan itu sendiri.  

Ada beberapa gejala yang muncul ketika RA 

mengalami kesurupan yang kedua, salah satunya adalah 

gejala ketubuhan yang semakin menjadi-jadi ketika RA 

mengalami kesurupan. Pada saat kesurupan terjadi, RA 

terlihat seperti berteriak-teriak dan menari-nari. Hal ini 

diungkapkan oleh teman-teman RA yang bercerita kepada 

RA. Kemudian, gejala lainnya yang muncul pada saat RA 

mengalami kesurupan adalah glossolalia dimana RA terlihat 

meraung-raung seperti macan.  

Beberapa gejala tersebut muncul hingga pada akhirnya 

teman-teman RA mencoba menolong RA dengan 

membacakan doa, memijit kaki dan tangannya. Di sinilah 

subjek mulai mengalami proses termination. RA pun sedikit 

demi sedikit mulai sadar kembali dan memasuki tahap pasca 

kesurupan. 

Ketika RA memasuki tahap pasca kesurupan atau 

setelah kesurupan tersebut berlangsung, RA mengaku 

merasakan capai atau lelah. Kecapaian tersebut disebabkan 

oleh gejala ketubuhan yang terjadi pada saat kesurupan 
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tersebut berlangsung. Selain itu, RA juga mengaku pada saat 

setelah kesurupan tersebut dia merasa masih belum terlalu 

sadar sepenuhnya atau kesadarannya masih kosong, namun 

hal ini hanya bersifat sementara. Sewaktu masih berada di 

SMA tersebut, RA beberapa kali mengalami kesurupan yang 

sama dalam kurun waktu yang berbeda. Gejala dan treatment 

yang diberikan pun kurang lebih hampir sama.  

Terakhir kali RA mengalami kesurupan adalah pada 

saat ia sedang menonton pagelaran pewayangan yang 

diselenggarakan di desanya. Ketika mendengar bunyi gong 

yang pertama kali, ia tiba-tiba mulai melamun dan pada 

akhirnya tidak sadar hingga pagi hari. Pada waktu pagi hari, 

ia diberitahu oleh saudara-saudaranya kalau dia baru saja 

mengalami kesurupan, namun ketika ia mencoba bertanya apa 

saja yang terjadi padanya pada waktu kesurupan, tidak ada 

satu pun pihak keluarga yang berani menjawab karena takut. 

Selain itu, ia juga diberi tahu kalau ia sempat diberi sesajen 

oleh pak dalang yang ada di sana.  

RA pun penasaran apakah hal tersebut benar atau tidak. 

Akhirnya ia pun terkejut ketika melihat banyak sesajen berisi 

makanan-makanan, rokok, kembang tujuh rupa yang 

diletakkan di bawah tempat tidurnya. Ia pun tertawa karena 

merasa bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang lucu. Di 

sini lah terjadi perubahan persepsi pada RA, dimana ia yang 

tadinya menganggap bahwa kesurupan yang menimpa dirinya 
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itu adalah hal yang menakutkan, ia anggap menjadi sesuatu 

hal yang lucu. Semenjak saat itu, ia tidak pernah mengalami 

kesurupan lagi hingga sekarang. Di bawah ini merupakan 

gambaran terkait proses dan faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada RA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi  

Terjadinya Kesurupan pada RA 
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