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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Data Rangkuman Ketiga Subjek 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 

ada beberapa faktor yang menyebabkan masing-masing subjek 

mengalami kesurupan. Meskipun masing-masing subjek memiliki cerita 

yang berbeda-beda akan pengalamannya ketika mengalami kesurupan, 

akan tetapi terdapat beberapa pola yang sama dalam cerita-cerita 

tersebut. Jika dilihat lebih lanjut, setidaknya ada 9 faktor yang 

memengaruhi ketiga subjek tersebut sehingga dapat mengalami 

kesurupan. 

Salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah faktor stres. Pada 

subjek yang pertama (TS), faktor stres tersebut muncul dikarenakan 

adanya tugas-tugas sebagai salah satu pengurus OSIS yang harus segera 

diselesaikan oleh TS pada saat kejadian tersebut. Kemudian pada 

subjek yang kedua (HPS), faktor stres tersebut muncul dikarenakan 

HPS yang beberapa kali mengalami halusinasi serta masalah keluarga 

yang dialami oleh HPS pada waktu itu. Pada subjek yang ketiga (RA), 

faktor stres tersebut muncul dikarenakan adanya masalah yang tengah 

dialami oleh RA pada saat sebelum dan sesudah kejadian tersebut 

berlangsung. RA juga mengaku bahwa masalah tersebut membuatnya 

menjadi merasa tertekan sehingga ia sering memikirkan masalah yang 
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sedang ia alami pada saat itu. Selain itu, tidak adanya kegiatan serta 

teman yang menemani juga membuat subjek merasa semakin stres.  

Faktor kedua yang juga memengaruhi ketiga subjek tersebut 

sehingga dapat mengalami kesurupan adalah faktor tubuh yang lemah. 

Pada subjek yang pertama (TS), ia mengaku bahwa ia sempat merasa 

capai (leher dan punggung terasa berat) ketika harus diberikan 

tanggung jawab sebagai pengurus OSIS. Setelah itu untuk subjek yang 

kedua (HPS), ia mengaku sedang mengalami mens dan kehilangan 

banyak darah pada saat kesurupan tersebut terjadi. Hal yang sama juga 

terjadi pada subjek yang ketiga (RA) dimana ia juga sedang mengalami 

mens dan kehilangan banyak darah pada saat kesurupan tersebut terjadi. 

Faktor ketiga yang juga memengaruhi ketiga subjek tersebut 

sehingga dapat mengalami kesurupan adalah faktor melamun. Pada 

subjek yang pertama (TS), subjek mengakui bahwa ia sempat merasa 

pikirannya kosong pada saat sebelum kesurupan terjadi, tepatnya adalah 

pada saat berada di sekolah hingga ia keluar dari gedung sekolah, ia 

sempat merasakan bahwa pikirannya sedang kosong. Kemudian pada 

subjek yang kedua (HPS), ia juga mengaku bahwa ia sempat melamun 

dan pikirannya sedang kosong pada saat sebelum kesurupan tersebut 

terjadi. Pada subjek yang ketiga (RA), 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. 

Faktor yang keempat adalah faktor kebiasaan hidup yang salah. 

Pada subjek yang pertama (TS), ia mengaku bahwa orangtua nya 
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cenderung menuruti semua keinginannya dan memanjakan TS. Hal 

yang hampir sama juga terjadi pada subjek yang kedua (HPS) dimana 

orangtua HPS yang sering memanjakan subjek sejak ia masih kanak-

kanak. Orangtua HPS juga tidak membiasakan HPS untuk hidup 

mandiri sejak ia masih kecil. Berbeda dengan kedua subjek tersebut, 

pada subjek yang ketiga (RA), ia mengaku memiliki kebiasaan untuk 

tidak menceritakan atau memendam masalah-masalahnya kepada orang 

lain dan lebih memilih untuk berpura-pura bahagia dihadapan orang 

lain. 

Faktor kelima adalah faktor kepribadian. Pada subjek yang 

pertama (TS), dapat diketahui bahwa subjek 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. Setelah itu untuk 

subjek yang kedua (HPS), dapat diketahui bahwa subjek memiliki 

kepribadian tertutup dan mudah cemas. Hal ini diakui subjek, ketika 

mengalami kesurupan yang pertama kali, ia merasakan perasaan cemas 

sebelum kesurupan terjadi. Pada subjek yang ketiga (RA) 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. 

Faktor keenam yang juga memengaruhi ketiga subjek tersebut 

sehingga dapat mengalami kesurupan adalah faktor keyakinan. Pada 
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subjek yang pertama (TS), subjek mengaku percaya bahwa ada mahluk 

lain yang mengikutinya dari sekolah. Ia juga percaya bahwa sekolahnya 

merupakan tempat yang angker dan tiap ada kegiatan ulang tahun selalu 

terjadi kesurupan. Kemudian pada subjek yang kedua (HPS), ia 

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. Pada 

subjek yang ketiga (RA), subjek mengaku bahwa ia diberi tahu oleh 

salah satu kyai bahwa ada mahluk-mahluk halus yang masuk ke dalam 

dirinya. Kepercayaan ini sangatlah diyakini oleh RA pada saat 

kesurupan tersebut terjadi. 

Faktor ketujuh adalah faktor lokasi. Pada subjek yang pertama 

(TS), diketahui bahwa TS 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. Setelah itu pada subjek 

yang kedua (HPS), ia mengaku bahwa lokasi kejadian pada saat 

kesurupan tersebut memang terlihat angker, sepi, dan menakutkan. Pada 

subjek yang ketiga (RA), diketahui 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 
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melamun. Selain itu, teriakan-teriakan yang berasal dari lingkungan RA 

juga diakui dapat menyebabkan ia mengalami kesurupan. 

Kemudian waktu kejadian kesurupan tersebut juga menjadi 

salah satu faktor yang memengaruhi subjek yang kedua (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 pada akhirnya 

kesurupan pun terjadi. Faktor waktu ini hanya muncul pada subjek yang 

kedua, sedangkan pada subjek yang pertama (TS) dan ketiga (RA) 

diketahui faktor waktu tidak memengaruhi terjadinya kesurupan pada 

kedua subjek tersebut. 

Selain itu, faktor lainnya yang juga memengaruhi kesurupan 

pada subjek kedua (HPS) adalah faktor trauma. Trauma ini disebabkan 

oleh dua hal, yang pertama adalah karena adanya masalah keluarga 

HPS 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. Sama 

seperti faktor sebelumnya, faktor trauma ini hanya muncul pada subjek 

yang kedua, sedangkan pada subjek yang pertama (TS) dan ketiga (RA) 

diketahui faktor trauma tidak memengaruhi terjadinya kesurupan pada 

kedua subjek tersebut.  

Berikut ini merupakan analisis faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada ketiga subjek : 
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Tabel 5. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya 

Kesurupan pada Ketiga Subjek 

Faktor-Faktor Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Stres       

Trauma -   - 

Tubuh Lemah       

Melamun       

Kebiasaan Hidup yang Salah       

Defence Mechanism yang 

Salah 
- - - 

Kepribadian       

Keyakinan       

Lokasi       

Waktu -   - 

 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa faktor defence 

mechanism yang salah tidak memengaruhi terjadinya kesurupan pada 

ketiga subjek. Selain itu, ada beberapa faktor yang memiliki hubungan 

antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah 

faktor stres, dimana faktor stres ini dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang 

lemah, melamun, trauma, kepribadian, keyakinan, serta lokasi. 

Kemudian faktor tubuh lemah memengaruhi faktor melamun dan stres. 

Selain itu, faktor kebiasaan hidup dapat memengaruhi faktor 

kepribadian dan dipengaruhi oleh faktor lokasi dan waktu. Selanjutnya 

adalah faktor keyakinan yang dipengaruhi oleh faktor lokasi. Terakhir 

adalah faktor melamun yang dipengaruhi oleh faktor stres dan lokasi. 

Hal tersebut dapat digambarkan melalui matriks interkorelasi berikut : 
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Tabel 6. Matriks Interkorelasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Terjadinya Kesurupan 
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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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Selanjutnya, ada beberapa gejala yang muncul pada saat proses 

kesurupan itu sendiri, baik sebelum kesurupan, pada saat kesurupan 

bahkan hingga setelah kesurupan tersebut terjadi. Perlu diketahui 

bahwa masing-masing subjek memiliki cerita yang berbeda-beda terkait 

dengan kesurupan yang dialaminya sehingga gejala yang munculpun 

berbeda-beda. Meski begitu, ketiga subjek tersebut tidak menunjukan 

gejala sesak napas ketika memasuki tahap pra kesurupan. Hal tersebut 

dapat digambarkan melalui analisis gejala-gejala yang muncul pada 

ketiga subjek : 

Tabel 7. Analisis Gejala-Gejala yang Muncul pada Ketiga Subjek 

Tahap Gejala Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Pra 

Kesurupan 

Perubahan 

Persepsi 
      

Napas Sesak - - - 

Perasaan Tidak 

Enak 
      

Sensasi 

Ketubuhan 
  -   

Kesurupan 

Gejala Ketubuhan       

Glossolalia -     

Pengalaman 

Subjektif 
-   - 

Pasca 

Kesurupan 

Lemas -   - 

Capai   -   

Sakit -   - 

Nyeri     - 

Kesadaran 

Kosong 
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Pada tahap pertama dimana tahap ini biasa disebut dengan 

tahap pra kesurupan, ada beberapa gejala yang muncul pada masing-

masing subjek. Pada subjek yang pertama (TS) gejala-gejala yang 

muncul pada saat pra kesurupan yaitu perubahan persepsi, munculnya 

perasaan-perasaan yang asing atau tidak nyaman, dan sensasi 

ketubuhan. Pada subjek yang kedua (HPS) gejala-gejala yang muncul 

pada saat pra kesurupan diantaranya adalah perubahan persepsi dan 

munculnya perasaan-perasaan tidak enak. Pada subjek yang ketiga 

(RA) gejala-gejala yang muncul pada saat pra kesurupan yaitu 

perubahan persepsi, perasaan tidak enak, dan sensasi ketubuhan. 

Gejala-gejala tersebut muncul hingga pada akhirnya ketiga subjek 

mengalami kesurupan itu sendiri. 

Pada tahap kedua dimana tahap ini kesurupan tersebut sudah 

terjadi, ada beberapa gejala yang muncul pada masing-masing subjek. 

Pada subjek yang pertama (TS) gejala yang muncul yaitu gejala 

ketubuhan. Pada subjek yang kedua (HPS) gejala-gejala yang muncul 

diantaranya adalah gejala ketubuhan, glossolalia, dan pengalaman 

subjektif. Pada subjek yang ketiga (RA) gejala-gejala yang muncul 

yaitu gejala ketubuhan dan glossolalia. Gejala-gejala tersebut muncul 

hingga pada akhirnya ketiga subjek mulai sadar dan memasuki tahap 

pasca kesurupan. 

Pada tahap ketiga dimana tahap ini biasa disebut dengan tahap 

pasca kesurupan, ada beberapa gejala yang muncul pada masing-

masing subjek. Pada subjek yang pertama (TS), ia mengaku merasakan 

capai, nyeri dan kesadaran yang masih kosong. Pada subjek yang kedua 
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(HPS), ia mengaku merasakan lemas, sakit, nyeri dan kesadaran yang 

masih kosong. Pada subjek yang ketiga (RA), ia mengaku merasakan 

capai dan kesadaran yang masih kosong. Di bawah ini merupakan 

gambaran rangkuman terkait proses dan faktor-faktor yang 

memengaruhi terjadinya kesurupan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi  

Terjadinya Kesurupan 
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B. Pembahasan 

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa kesurupan merupakan sebuah proses perpindahan level 

kesadaran individu secara spontan dari kesadaran normal (concious) ke 

level kesadaran bawah sadar (subconcious) yang terjadi karena adanya 

kebutuhan psikologis yang terpendam, frustrasi, hasrat, dan representasi 

keyakinan sosioreligius sehingga menyebabkan adanya kehilangan 

sementara aspek penghayatan akan identitas diri dan kesadaran 

terhadap lingkungannya.  

Kesurupan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari 

dalam diri korban (faktor internal) maupun berasal dari luar (faktor 

eksternal). Semakin banyak faktor-faktor yang memengaruhi maka 

akan semakin tinggi pula risiko seseorang untuk mengalami gejala 

disosiasi (Siswanto, 2015, h.68). Biasanya faktor-faktor tersebut lebih 

mudah ditemui pada seorang remaja (terutama remaja perempuan). Hal 

ini dikarenakan pada masa tersebut, para remaja akan mengalami 

berbagai perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi fisik, kognitif, 

sosial dan emosional.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 

ada beberapa faktor yang menyebabkan masing-masing subjek 

mengalami kesurupan. Meskipun masing-masing subjek memiliki cerita 

yang berbeda-beda akan pengalamannya ketika mengalami kesurupan, 

akan tetapi terdapat beberapa pola yang sama dalam cerita-cerita 

tersebut. Jika dilihat lebih lanjut, setidaknya ada 9 faktor yang 
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memengaruhi ketiga subjek tersebut sehingga dapat mengalami 

kesurupan. 

Ada beberapa faktor internal yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada seseorang. Salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah 

faktor stres. Faktor stres ini sangat mudah ditemukan pada individu 

yang sedang berada pada masa-masa remaja (terutama pada 

perempuan). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada usia 

remaja seseorang akan mengalami berbagai perubahan dimana salah 

satunya adalah perubahan emosional. Jensen, dkk. (dalam Sarwono, 

2013, h.272) juga menyebutkan bahwa seorang remaja memiliki risiko 

untuk mengalami stres, dimana stres tersebut dapat menimbulkan 

hiperaktivitas dan depresi. Terlebih pada masa ini pula remaja akan 

mengalami berbagai masalah-masalah baru baik internal maupun 

eksternal. Hal ini tentu dapat memicu stres pada remaja yang 

bersangkutan, sehingga dapat diketahui bahwa remaja (terutama pada 

perempuan) memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kesurupan. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor stres tersebut 

muncul karena adanya tugas-tugas sebagai salah satu pengurus OSIS 

yang harus segera diselesaikan, pengalaman subjek ketika mengalami 

halusinasi, masalah keluarga, dan masalah pertemanan antar remaja. 

Paparan stres yang cukup berat dapat menimbulkan berbagai efek 

adversif pada perkembangan seseorang seperti abnormalitas pada otak 

dan sistem endokrin. Beberapa gangguan-gangguan psikiatrik 

(termasuk gejala disosiasi) diduga merupakan hasil interaksi antara 

kerentanan bawaan terhadap paparan stres yang terjadi di usia dini 
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(Pinel, 2009, h.564).  

Selain itu, faktor internal yang lain adalah kondisi tubuh yang 

lemah. Lemahnya kondisi tubuh dapat disebabkan oleh banyak hal, 

beberapa diantaranya seperti individu yang sedang mengalami sakit, 

kecapaian, belum makan, sedang mengalami menstruasi dan kurang 

tidur (Siswanto, 2015, h.77). Terlebih pada individu yang memasuki 

masa remaja biasanya akan banyak disibukan oleh kegiatan-kegiatan 

yang padat serta adanya perubahan-perubahan fisik yang menyebabkan 

remaja yang bersangkutan memiliki daya tahan tubuh yang lemah. 

Salah satu contohnya adalah haid (menstruasi) pada remaja perempuan 

dapat menyebabkan berbagai keluhan fisik seperti badan lemas, sakit 

perut, dll (Sarwono, 2013, h.76).  

Daya tahan tubuh yang semakin menurun dapat menyebabkan 

remaja tersebut mengalami tekanan dan tekanan ini disertai dengan rasa 

kekhawatiran atau perasaan tidak aman. Hal ini tentu saja dapat 

memicu kesurupan karena daya tahan fisik maupun mental mengalami 

penurunan (Siswanto, 2015, h.78). 

Padahal penurunan pada daya tahan fisik maupun mental pada 

seseorang dapat menyebabkan pikirannya menjadi kosong dan sering 

melamun. Melamun merupakan pertanda bahwa individu yang 

bersangkutan tidak lagi mengendalikan dirinya secara penuh dimana ia 

membiarkan stimulus-stimulus dari luar yang cenderung bersifat negatif 

masuk ke dalam diri individu tersebut. Pada saat pikiran kosong inilah, 

biasanya mekanisme bela ego juga ikut melemah sehingga energi-

energi dari alam bawah sadar yang selama ini ditekan dapat dengan 
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leluasa keluar. Apabila hal ini dibiarkan, maka seseorang akan dapat 

dengan mudah mengalami peristiwa kesurupan (Siswanto, 2015, h.79-

83). 

Faktor internal lainnya yang dapat memicu terjadinya 

kesurupan adalah kebiasaan hidup yang salah. Disiplin dan kebiasaan 

hidup yang salah dapat mengakibatkan kontrol pribadi yang kurang 

baik atau memunculkan integrasi kepribadian yang sangat rapuh 

(Harsono, 2012, hal. 61). Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor 

kebiasaan hidup yang salah tersebut muncul karena adanya pola asuh 

orang tua yang cenderung memanjakan anak-anaknya serta kebiasaan 

untuk tidak menceritakan atau memendam masalah-masalahnya kepada 

orang lain dan lebih memilih untuk berpura-pura bahagia di hadapan 

orang lain. 

Hal ini dikarenakan sejak kecil individu yang mengalami 

kesurupan sering melakukan tingkah laku yang aneh-aneh untuk 

mendapatkan perhatian dengan memunculkan perilaku yang seolah 

membuat emosi menjadi ekstrim. Celakanya, lingkungan memberikan 

perhatian lebih untuk perilaku-perilaku semacam ini sehingga individu 

mendapatkan konsekuensi positif (Siswanto, 2015, h.54).  

Di sisi lain, individu juga telah dibiasakan oleh lingkungan 

untuk memunculkan perilaku yang seolah membuat emosi menjadi 

ekstrim ketika berada dalam sebuah situasi yang menekan. Kebiasaan 

tersebut dapat terus menerus dilakukan bahkan ketika memasuki masa 

remaja. Masalahnya adalah apabila seorang remaja tidak mampu 

mengatasi situasi-situasi kritis dan terlalu mengikuti gejolak emosinya, 
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maka besar kemungkinan remaja yang bersangkutan akan terperangkap 

masuk ke jalan yang cenderung salah (Sarwono, 2013, h.100). Semakin 

lama konflik tersebut semakin terpendam di level pikiran bawah sadar 

seseorang hingga pada akhirnya permasalahan yang terpendam tersebut 

muncul secara tiba-tiba bagaikan bom waktu (Hakim & Wong, 2010, 

h.177). 

Selain itu, faktor internal yang lain adalah kepribadian. 

Biasanya faktor kepribadian ini akan mudah sekali ditemukan pada 

individu yang memasuki usia remaja. Pada masa remaja, individu 

cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, bertingkah laku 

kasar untuk menutupi kekurangan terutama dalam hal rasa percaya diri 

(Huda, 2013, h.8). Hal ini akan menyebabkan remaja yang 

bersangkutan akan memiliki ciri kepribadian tertutup, pencemas, 

tergantung/dependen, dan cara berpikir yang hitam putih. Semakin 

banyak ciri-ciri kepribadian tersebut dimiliki oleh seseorang, 

nampaknya semakin tinggi pula risiko yang dimiliki individu tersebut 

untuk mengalami kesurupan (Siswanto, 2015, h.85-95).  

Orang-orang yang memiliki ciri-ciri kepribadian tersebut 

biasanya lebih mudah tersugesti dan menerima informasi secara 

mentah-mentah tanpa dikritisi terlebih dahulu sehingga berdampak 

pada keyakinan yang dimiliki oleh individu. Seseorang yang 

mengalami kesurupan memiliki keyakinan akan adanya hal-hal yang 

bersifat gaib atau adanya roh-roh halus (Siswanto, 2015, h.95).  

Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor keyakinan tersebut 

muncul karena adanya cerita-cerita dari masyarakat dan pengalaman-



133 

 

pengalaman HPS yang sering melihat hal-hal yang bersifat gaib. 

Nampaknya keyakinan tersebut lebih dirasakan dan dihayati (dianggap 

lebih penting) dari pada relasi dengan Tuhan yang relatif lebih jauh 

sehingga keyakinan tersebut lebih bersifat memberikan rasa cemas 

dibandingkan dengan rasa percaya atau keimanan akan kekuasaan 

Tuhan (Siswanto, 2015, h.95).  

Selain itu, faktor lainnya yang juga memengaruhi kesurupan 

pada individu adalah faktor trauma. Faktor ini juga menjadi salah satu 

faktor internal lain yang memengaruhi atau memicu terjadinya 

kesurupan. Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor trauma tersebut 

muncul karena adanya masalah keluarga. Hal tersebut tentu akan 

mengakibatkan sebuah pengalaman traumatis pada diri seorang remaja 

yang bersangkutan karena remaja perempuan memiliki harga diri yang 

lebih rendah serta mudah terpengaruh oleh norma-norma yang secara 

tidak langsung dapat menjadi beban baginya (Horney, dalam Sarwono, 

h.104).  

Selain beberapa faktor internal yang sudah dijelaskan di atas, 

ada pula faktor-faktor eksternal yang juga memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada seseorang. Ada dua faktor eksternal yang memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada seseorang, diantaranya adalah lokasi dan 

waktu. Lokasi biasanya menjadi salah satu pemicu terjadinya perilaku 

kesurupan. Hal ini dikarenakan peristiwa kesurupan tersebut tidak 

terjadi di sembarang tempat. Ada lokasi-lokasi tertentu yang dipercaya 

memiliki nuansa yang berbeda, seperti dianggap keramat, angker, 

bahkan diyakini karena ada “penunggunya” (Siswanto, 2015, h.69).  
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Teriakan-teriakan yang berasal dari lingkungan juga diakui 

dapat menyebabkan terjadinya generalisasi gejala-gejala kesurupan. 

Seseorang dengan tipe auditori dan memiliki tingkat sugestivitas yang 

tinggi akan mudah terpicu dengan suara-suara yang ada di sekitarnya. 

Saat seseorang mendengar orang lain histeris, berteriak-teriak, dan 

marah-marah, maka orang tersebut akan mudah mengalami induksi 

(Hakim & Wong, 2010, h.177).  

Biasanya pelaku kesurupan akan mengalami disosiasi ringan 

pada awalnya dimana perilaku yang muncul adalah dalam bentuk 

merasa asing atau berjarak dengan lingkungannya. Apabila dibiarkan, 

maka individu akan mulai melamun sehingga pikirannya kosong. Ada 

pula risiko-risiko munculnya gejala-gejala halusinasi, seperti melihat 

bayangan-bayangan yang dimaknai sebagai mahluk halus atau muncul 

pikiran-pikiran tertentu yang sifatnya aneh (Siswanto, 2015, h.69-70).  

Selain lokasi, faktor waktu juga dapat menjadi pemicu 

terjadinya kesurupan, khususnya adalah pada saat malam hari, atau 

hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon, atau waktu-waktu yang 

mengingatkan kembali perasaan sedih dan duka yang pernah dialami 

karena kehilangan (Siswanto, 2015, h.75).  

Pada saat malam hari, biasanya tubuh seseorang akan 

mengalami kumulasi kelelahan setelah sepanjang hari beraktivitas, 

sehingga daya tahan fisik maupun mental sedang mengalami penurunan. 

Selain itu, malam hari lebih identik dengan kegelapan dimana untuk 

sebagian orang kegelapan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta 

memunculkan ketakutan-ketakutan tertentu. Hal ini tentu dapat memicu 
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munculnya gejala disosiasi pada seseorang (Siswanto, 2015, h.76-77). 

Faktor-faktor di atas dipercaya dapat memengaruhi kesurupan 

yang terjadi pada seseorang, baik internal maupun eksternal. Semakin 

banyak faktor-faktor tersebut muncul, semakin tinggi pula risiko 

seseorang dapat mengalami kesurupan. Biasanya setelah faktor-faktor 

tersebut memengaruhi individu, maka ia akan memunculkan gejala 

sebelum kesurupan terjadi. Tahap ini biasa disebut dengan tahap pra 

kesurupan. Sedangkan proses dimana faktor-faktor tersebut muncul 

hingga menyebabkan seseorang mulai sedikit demi sedikit masuk ke 

tahap pra kesurupan disebut dengan proses pre induction (Hakim & 

Wong, 2010, h.22).  

Jauh sebelum peristiwa kesurupan itu terjadi, biasanya individu 

yang mengalami peristiwa ini akan mengalami perubahan persepsi. 

Persepsi merupakan bagaimana cara seseorang dalam memandang dan 

memahami berbagai kenyataan yang ada. Pemahaman ini berbeda-beda 

antara satu dengan yang lain, tergantung pada apa saja faktor-faktor 

yang memengaruhi individu, seperti kepribadian dan keyakinan yang 

dimiliki, situasi tempat atau waktu saat individu akan mengalami 

kesurupan (Siswanto, 2015, h.104).  

Perubahan persepsi ini menyebabkan individu tidak mampu 

berpikir kritis dan dengan mudah percaya pada hal-hal yang bersifat 

tidak nyata, sehingga dapat menimbulkan suatu perasaan yang tidak 

nyaman. Perasaan tidak nyaman ini merupakan tanda awal sebelum 

terjadinya peristiwa kesurupan itu sendiri. Bentuk dari perasaan tidak 

nyaman tersebut dapat dimunculkan dalam berbagai perilaku, seperti 
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rasa takut, kebingungan, dan rasa cemas (Siswanto, 2015, h.105-109). 

Selain itu, gejala lain yang juga muncul pada saat sebelum 

kesurupan tersebut terjadi adalah sensasi ketubuhan. Sensasi ketubuhan 

sendiri merupakan sebuah sensasi/pengalaman dimana seseorang 

merasa tubuhnya terasa sulit atau bahkan tidak mampu dikendalikan 

oleh dirinya sendiri. Pada penelitian ini, sensasi ketubuhan ini dapat 

terlihat dari perilaku diam dengan posisi tangannya yang bersedekap 

dan tubuh terasa kaku. Menurut Siswanto (2015, h.110-111) ada 

beberapa macam sensasi ketubuhan yang biasanya ditemukan ketika 

peristiwa kesurupan terjadi, seperti dada merasa seperti terhimpit, kaki 

menjadi terasa kaku hingga badan bergerak-gerak dengan sendirinya. 

Beberapa juga mengaku tubuhnya menjadi terasa begitu ringan seperti 

kapas sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh situasi sekitarnya. 

Setelah gejala pra kesurupan terjadi, biasanya seseorang akan 

menampilkan perilaku kesurupan itu sendiri. Berbeda dengan pra 

kesurupan, dimana subjek masih setengah menyadari kondisinya 

meskipun kesadarannya sudah mulai menurun, perilaku kesurupan 

sudah tidak terjadi di luar kesadaran subjek itu sendiri. Hal tersebut 

sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pedoman Penggolongan dan 

Diagnosis Gangguan Jiwa atau disingkat PPDGJ III dimana kesurupan 

juga dianggap sebagai gangguan yang menunjukkan adanya kehilangan 

sementara aspek penghayatan akan identitas diri dan kesadaran 

terhadap lingkungannya, dalam beberapa kejadian individu tersebut 

terlihat seperti dikuasai oleh kepribadian lain, kekuatan gaib, malaikat 

atau kekuatan lain (Maslim, 2001, h.82). 
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Proses perpindahan kesadaran pada tahap pra kesurupan 

menuju tahap saat kesurupan disebut dengan induction. Induksi tersebut 

dapat terjadi melalui tiga hal, diantaranya adalah induksi secara visual, 

audio, dan kinesthetic (Hakim & Wong, 2010, h.176-177). Pada 

penelitian ini, ada beberapa gejala ketubuhan yang terjadi setelah proses 

induction. Gejala ketubuhan tersebut dapat terlihat dari beberapa 

perilaku seperti tangan menunjuk ke arah sebuah pohon, menari-nari, 

sekujur tubuh terasa kaku, kejang, berteriak-teriak, menangis, serta 

pandangan mata yang terlihat kosong. 

Gejala lainnya yang dapat dilihat ketika seseorang mengalami 

kesurupan adalah glossolalia. Glossolalia merupakan kebiasaan dimana 

para korban yang mengalami kesurupan akan mampu berbicara bahasa 

lain dengan fasih walaupun bukan merupakan bahasa sehari-harinya. 

Kondisi ini menyebabkan orang lain berpikir bahwa ada identitas atau 

roh lain yang memang masuk ke dalam tubuh korban yang mengalami 

kesurupan (Siswanto, 2015, h.113).  

Selain itu, beberapa korban juga mengaku mengalami 

pengalaman subjektif yang tidak biasa ketika proses kesurupan tersebut 

berlangsung. Pada penelitian ini, ada beberapa macam pengalaman 

subjektif yang dirasakan oleh beberapa subjek, diantaranya adalah 

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.  

Hal ini dikarenakan pada saat kesurupan tersebut terjadi 

seseorang akan berada pada tahap hipnosis, dimana gelombang otak 
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orang tersebut akan turun dari gelombang beta (14-30 Hz) menjadi 

gelombang theta (4-7,9 Hz). Gelombang theta merupakan jenis 

gelombang yang terjadi ketika kesadaran manusia lebih mengarah 

kepada dirinya sendiri, misalnya pada kondisi ketika seseorang 

merasakan kantuk yang sangat dalam. Jika kondisi ini sudah dicapai, 

maka pikiran bawah sadar akan benar-benar telah aktif dan 

menggantikan pikiran sadar (Hakim & Wong, 2010, h.21).  

Selain itu, L. Davis & R. Husband (dalam Hakim & Wong, 

2010, h.187) menguraikan bahwa ada beberapa hal yang dapat terjadi 

ketika seseorang mengalami medium trance. Beberapa diantaranya 

adalah amnesia, perubahan kepribadian, dan delusi indra perasa. 

Setelah gejala saat kesurupan terjadi, biasanya seseorang akan 

berada pada fase atau tahap dimana gejala pasca kesurupan terjadi. 

Untuk mencapai tahap ini biasanya dibutuhkan treatment atau 

pemulihan agar seseorang dapat bangun dari kondisi trance atau 

kesurupan. Proses ini disebut dengan termination, dimana terdapat 

upaya untuk mengembalikan korban pada keadaan semula. Setelah 

proses termination berakhir, korban akan masuk ke dalam tahap pasca 

kesurupan. Dalam tahap ini, seseorang yang mengalami peristiwa 

kesurupan akan merasakan lemas, capai, sakit, nyeri, dan kesadaran 

yang masih kosong. Rasa sakit dan nyeri pada tubuh disebabkan adanya 

dampak dari gejala ketubuhan yang terjadi pada saat pra kesurupan 

hingga saat kesurupan itu terjadi (Hakim & Wong, 2010, h.46; Siswanto, 

2015, h.128).  

Pada tahap ini juga, seseorang yang mengalami kesurupan 
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biasanya dapat memiliki risiko untuk mengalami kesurupan kembali 

meski telah dinyatakan sadar oleh penyembuhnya atau dengan kata lain 

korban kesurupan dapat mengalami proses pre induction kembali. Hal 

ini dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai 

pemulihan pada korban gangguan disosiasi, sehingga korban yang 

sebenarnya belum sadar sepenuhnya tidak diberikan penanganan lebih 

lanjut (Hakim & Wong, 2010, h.47; Siswanto, 2015, h.126).  

Kondisi ini merupakan kondisi yang kritis karena pada kondisi 

tersebut menentukan apakah korban akan betul-betul pulih ataukah 

akan mengalami kekambuhan kembali. Selain itu, korban yang baru 

saja mengalami proses termination memiliki tingkat sugestivitas yang 

masih cukup tinggi sehingga pada kondisi ini korban masih belum 

benar-benar berada dalam keadaan normal (Hakim & Wong, 2010, 

h.47; Siswanto, 2015, h.126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


