
140 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada 

ketiga subjek tentang proses dan faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya kesurupan pada usia remaja, maka hasil kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua seperti di bawah ini : 

1. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan pada usia 

remaja  

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesurupan dapat 

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

dari luar (faktor eksternal). Faktor internal tersebut diantaranya 

adalah stres, trauma, tubuh lemah, melamun, kebiasaan hidup yang 

salah, kepribadian, dan keyakinan. Sedangkan faktor eksternal yang 

menyebabkan kesurupan itu muncul diantaranya adalah lokasi dan 

waktu. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa beberapa 

faktor tersebut 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 
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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. 

Walaupun ada banyak faktor yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan, namun faktor yang paling dominan tetaplah kepribadian 

dan keyakinan. Kepribadian dan keyakinan inilah yang menentukan 

apakah faktor-faktor lain seperti stres, trauma, tubuh lemah, 

melamun, kebiasaan hidup yang salah, lokasi dan waktu dapat 

menurunkan kesadaran seseorang dari level kesadaran gelombang 

beta menuju gelombang alfa atau dengan kata lain menyebabkan 

seseorang mengalami proses pre-induction. 

2. Proses terjadinya kesurupan pada usia remaja : 

Proses terjadinya kesurupan dapat dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu pra kesurupan, saat kesurupan, dan pasca kesurupan. Ketiga 

subjek akan memasuki tahap pra kesurupan ini apabila masing-

masing subjek tersebut telah mengalami proses pre induction. 

Gejala-gejala yang muncul pada tahap pra kesurupan diantaranya 

adalah perubahan persepsi, perasaan tidak enak, dan sensasi 

ketubuhan.  

Gejala tersebut terus muncul hingga pada akhirnya ketiga 

subjek tersebut mengalami proses induction dan masuk ke dalam 

tahap kesurupan itu sendiri. Pada tahap ini ada beberapa gejala yang 

muncul, diantaranya seperti gejala ketubuhan, glossolalia, dan 

pengalaman subjektif. Pada kondisi ini ketiga subjek akan diberikan 



142 

 

treatment yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek akan 

mengalami proses termination hingga pada akhirnya subjek mulai 

sedikit sadar dan memasuki tahap pasca kesurupan.  

Pada tahap pasca kesurupan ada beberapa gejala yang muncul 

pada ketiga subjek, diantaranya seperti rasa lemas, capai, sakit, nyeri, 

kesadaran kosong. Pada tahap ini juga, seseorang yang mengalami 

kesurupan 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.  

B. Saran 

1. Bagi masyarakat awam 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyarankan kepada masyarakat khususnya para remaja agar 

menjadi pribadi yang lebih terbuka dengan lingkungan sosial, 

memilih coping stress yang tepat dan istirahat yang cukup sehingga 

dapat mengurangi tingkat stres dan kelelahan yang sedang dialami. 

Berkonsultasilah kepada psikolog apabila merasa memiliki sebuah 

pengalaman traumatis.  

Kepada para orang tua, jalinlah komunikasi yang baik antara 

anak dengan orang tua sehingga muncul sebuah kondisi dimana anak 

dapat merasa nyaman dengan keluarganya. Hilangkan juga 

kebiasaan memberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-

hal mistis kepada anak-anak karena cerita-cerita tersebut dapat 

menyebabkan keyakinan seseorang terhadap cerita-cerita tersebut 
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menjadi lebih diilhami/dicerna dari pada hubungan antara manusia 

dengan Tuhan. Pada akhirnya, justru hal tersebut dapat memicu 

terjadinya kesurupan ketika anak-anak tersebut sudah menginjak usia 

remaja dikarenakan munculnya faktor-faktor lain selain faktor 

keyakinan itu sendiri. 

Peneliti juga menyarankan kepada masyarakat khususnya 

remaja untuk mengubah persepsi terhadap kejadian kesurupan itu 

sendiri, dimana yang tadinya kesurupan tersebut masih dianggap 

atau dilihat sebagai fenomena yang hanya berkaitan dengan hal-hal 

mistis menjadi lebih dianggap sebagai fenomena yang berkaitan 

dengan hal-hal psikologis. Hal ini dikarenakan persepsi tersebut 

dapat menyebabkan seseorang mengalami proses pre induction dan 

memicu gejala-gejala yang terjadi pada tahap pra kesurupan lainnya 

seperti perasaan-perasaan takut dan cemas.  

Kemudian, peneliti menyarankan agar treatment yang 

dilakukan kepada korban kesurupan dilakukan di tempat yang jauh 

dari orang-orang yang tidak mengalami kesurupan. Hal ini 

dikarenakan gejala-gejala yang muncul pada saat kesurupan 

berlangsung secara tidak langsung dapat memengaruhi orang yang 

tadinya tidak mengalami kesurupan menjadi sedikit demi sedikit 

terpengaruh dan pada akhirnya ikut mengalami kesurupan.  

 

2. Bagi peneliti berikutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk membahas fenomena 

kesurupan ini, disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

metode penelitian kuantitatif. 


