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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

TS 

di tempat, 

 

Saya Aditya Golda Mahardika, NIM 13.40.0202, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Proses dan Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Terjadinya Kesurupan pada Usia Remaja” di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada usia remaja.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek yang pernah mengalami kesurupan pada usia remaja. Waktu 

dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara subjek 

dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan dalam 

penelitian ini. 

Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan 

lain yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti 

menyatakan bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial 

dan finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 
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Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila 

dirasa ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari 

penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian 

ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat 

menghubungi saya Aditya Golda Mahardika 088215595241. 
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Nama Subjek  : TS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 17 November 2016 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Kamu tu orang mana to ? Aku ? Pemalang L1  

Usiamu berapa ? 19 L1  

Sekarang ? Iya   

Berarti kelahrian berapa tuh ? 97 L1  

Terus habis itu, sekolahmu 

dulu dimana ? 

Apanya ? SMA ?   

Iya SMA SMA 1 Kesesi Pekalongan L3  

Berarti kamu asli pekalongan 

? 

Enggak, asli pemalang cuma 

SMA nya di pekalongan 

L1  

Kalo waktu SMP ? Pemalang L3  

Terus habis itu masuk sini 

tahun 2015 ? 

Heem   



157 
 

Jurusan ? Matematika L3  

Fakultas ? MIPA L3  

Nah sekarang coba kamu 

ceritake masalah itu, itu kapan 

kejadianne ? 

Kalo kata temenku 

yang……kan aku pernah 

diitu….. 

  

Diitu tu apa ? Itu entah dihipnotis atau 

diapa, aku juga kurang tau. 

Pake koin. Katanya tuh 

agustus 2012 

  

Kamu berarti gak tau kapan 

kejadiannya ? 

Kalo seinget aku itu pas 

emmm……. H min berapa 

agustusan gitu  

D1 Mata melihat ke atas, 

kemudian menjawab 

pertanyaan 

Enggak maksudnya waktu 

kamu kelas berapa ? 

Ohhh masih inget, kelas 1 

SMA 

D1  

Dan itu berarti sekitar bulan 

agustus ya ? 

Iya   

Terus apa lagi ? Itu awalnya itu kan kayak 

kegiatan OSIS nyiapin buat 

F1-S, F1-TL, F1-M, D1  
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itu kan agustusan. Nah aku 

kan salah satu koordinator 

juga. Nah disitu kerja keras 

banget kan. Jadi kan entah 

pikiran kemana-mana, udah 

capek banget karena sibuk 

juga, jadi aku 

diem….pertama aku diem 

terus pindah ke salah satu 

rumah temen saya. Rumah 

temen, disitu juga aku cuma 

di depan rumah sambil itu 

loh mas… 

Sedakep gitu ? Iya sedakep gitu, eh nggak 

lama teriak-teriak sendiri, 

nangis sendiri. Pada kaku 

kejang kayak gitu. 

P1-SK, P2-GK Tangan bersedekap 

sambil menjawab 

pertanyaan 

Itu lokasine di ? Di Kaibahan, di rumah D1  
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temen 

Di rumah temen ? He’em   

Jadi tadine OSIS dulu di 

sekolahan baru ke rumah 

temen, kok ke rumah temen 

ngapain ? 

Ya nyiapin itu juga D1  

Jadi itu posisi lagi mau ada 

acara ? 

Heem   

Acara apa ? Acara agustusan   

Sebelum itu, sebelum 

kejadian itu yang kamu rasain 

apa ? 

Enggak ada perasaan apa-apa 

sih mas 

  

Enggak maksudnya apa capek 

atau gimana 

Ohh iya capek F1-TL  

Iya capek, terus apa lagi ? Sama banyak pikiran juga 

sih. Terus sama kayak 

pengen nangis aja 

F1-S, P1-PTE  

Ohh jadi kayak pengen nangis Heem P1-PTE  
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tapi gak tau kenapa ? 

Terus apa lagi ? Yang kamu 

inget aja… kalo misal kamu 

percaya yang begituan ya 

gapapa ngomong 

aja…..Mungkin kamu 

sebelumnya takut gitu, gak 

ada ? 

Enggak   

Berarti cuma capek ? terus ? Capek, banyak pikiran, 

sama pengen nangis 

F1-TL, F1-S, P1-PTE  

Dan kamu gak tau ya kenapa 

kamu pengen nangis ya 

Iya   

Waktu kejadian itu terjadi, 

berarti kamu gak sadar ya ? 

Enggak   

Tapi kamu tau ? diceritain 

temen-temenmu gak ? 

Iya, tangannya kayak gini-

gini 

P2-GK  

Tangannya gimana ? Kayak gini   

Gitu ? ohh berarti kaku ya ? Heem   
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Tangannya kaku, terus ? Teriak-teriak, nangis P2-GK  

Teriak-teriak gimana ya ? Ya aaa aaa aaa,  P2-GK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

sedikit tertawa 

Tangan kaku sama teriak-

teriak ya, terus apa lagi ? 

Nangis juga P2-GK  

Berarti tegang banget ya ? Iya   

Disitu ada beberapa orang ? Lumayan banyak sih   

Oh banyak ya, Lha terus yang 

dilakuin temen-temenmu apa 

? Kamu diceritain gak, tapi 

kamu gak sadar to 

Ya paling dibacain surat, 

dikiranya aku kan….. 

D2  

Ini coba tak rangkum ya misal 

ada yang salah. Sebelumnya 

kamu ngerasa capek, banyak 

kepikiran, sama entah kenapa 

kamu pengen nangis tapi 

kamu gak tau kenapa, iya kan 

Mbak itu, aku agak lupa 

ya…..oh mbak Afifah. 
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? terus habis itu tiba-tiba itu 

kejadian, tapi kamu gak sadar. 

Itu posisi sebelumnya kamu 

sedakep habis itu langsung 

kejadian itu dan kamu gak 

sadar, dan kamu tau itu terjadi 

gara-gara diceritain temen. 

Temen mu namane siapa ? 

Selain dia cerita kalau 

tanganmu kaku, pokoknya 

kan badan mu kaku, kamu 

teriak-teriak, kamu pengen 

nangis, eh kamu nangis ya 

waktu itu ? Apalagi yang 

terjadi ? Yang diceritain sama 

mbak Afifah ?  

Menurut dia itu, kami itu 

kayak orang nari gitu. 

Tangannya kayak gini, 

dikiranya kayak orang nari. 

P2-GK Subjek mengangkat 

tangan nya dan 

menunjukan bagaimana 

gerakan tangannya 

pada waktu kesurupan 

Ohh kayak orang nari, tapi 

kan kaku toh ? 

Heem P2-GK  
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Dan itu gerak-gerak sendiri ya 

? 

Heem P2-GK  

Terus habis itu, yang dilakuin 

sama temen-temen mu adalah 

baca-bacain surat.  

Iya baca-bacain surat. Terus 

sama dipencet-pencet juga 

kan.  

D2  

Dipencet bagian apanya ? Sini  Subjek menunjuk 

bagian tengah 

tangannya sambil 

menjawab pertanyaan 

Tangan bagian tengah ini ya ? Heem, terus sama kaki    

Sama kaki ? Kaki bagian ? Jempol   

Sama apa lagi ? Sini loh mas  Subjek menunjuk 

bagian lututnya sambil 

menjawab pertanyaan 

Ohh dengkul ya ? Iya   

Terus habis itu, cuma itu tok 

kejadiannya ? 

Iya padahal cuma itu tapi 

entah kenapa kejangnya itu 

kebawa sampai sekarang 

L3  
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Ohh sampai sekarang…. 

Kalau waktu itu, pas 

kejadiannya aku boleh tau gak 

itu berapa menit waktunya ? 

Ahh gak tau    

Ya siapa tau temen mu cerita 

kamu tu di pas kejadian itu 

mungkin sekitar 5 menit tok, 

atau itu….. gak tau ya ? 

Gak tau tapi sebelum 

maghrib sampai setelah 

maghrib 

D2  

Berarti kamu sadar kapan ? Setelah maghrib D3  

Sebelum maghrib berarti 

kamu masih sadar ya ? 

Iya D1  

Berarti fasenya antara 

sebelum maghrib sampai 

setelah maghrib 

Iya D2  

Oke berarti yang dilakuin 

temen-temen adalah baca 

surat sama mijit itu ya ? ada 

lagi gak ? 

Yang diceritain itu sih   
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Abis itu kamu sadar ? Sadar 

nya setelah maghrib ? 

Iya   

Setelah maghrib apa yang 

terjadi ? 

Ya aku ngerasa pegel aja ya 

mas 

P3-N  

Pegel, jadi abis kamu sadar 

kamu ngerasa pegel-pegel. 

Pegel e kamu masih inget 

gak, maksudte yang sakit tuh 

bagian mana aja ? 

Tangan, kaki, mulut. P3-N Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

melihat tangan dan 

kakinya 

Rasanya sakitnya gimana ? 

sakitya kayak orang capek 

atau kayak orang habis 

kecelakaan, kan rasanya beda 

Capek sih P3-C  

Ada lagi gak ? pusing misal ? Pusing tuh sedikit. Abis itu 

kan nggak langsung sadar 

banget kan masih agak diem 

diem gitu, bengong-bengong 

gitu lah sampai 

P3-KK  
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akhirnya…..ya masih 

dibisik-bisikin sama temen-

temen juga 

Dibisikin apa ? masih inget 

gak ? 

Ya paling bilang semangat-

semangat, sama bacain 

surat   

D3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan sedikit 

tertawa 

Masih inget gak itu surat apa 

? 

Enggak   

Berarti waktu kamu sadar itu, 

kamu masih dibisikin surat 

sama dibisikin semangat-

semangat gitu ya ? 

Heem    

Terus kamu juga tadi merasa 

sedikit pusing sama pegel-

pegel habis itu 

Heem   

Terus ini yang menurutku 

agak menarik, kamu bilang 

Yo emang sih karena faktor 

kecapekan, banyak pikiran 

L3  
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tadi tegangnya sampai 

sekarang, maksudnya gimana 

? 

jadi seringnya di kelas kalo 

kejang sampai dibawa 

rumah sakit atau kalo 

enggak puskesmas 

Oh jadi setelah kejadian itu 

masih sering kejang ? 

Heem   

Tapi kan sadar to kalo kejang 

? 

Tapi kan itu, sadar tapi 

setengah sadar 

  

Tapi kan tetep maksudnya 

kamu masih paling tidak 

ngerti. Kan beda sama tadi, 

kalo tadi kan bener-bener gak 

sadar kan ? Tapi itu semenjak 

kejadian itu kamu sering 

kejang kalo kecapekan ? 

Iya   

Kalo kecapekan sama ? Banyak pikiran, terus 

kadang kayak suka pengen 

nangis gitu loh mas. Terus 

L3  
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awalnya kalo udah pengen 

nangis dan akhirnya kejang. 

Kalo udah nangis ya kaku 

semua  

Kalo udah pengen nangis 

langsung kaku semua ? Ada 

lagi gak yang setelah kejadian 

itu apa yang terjadi ? ohh iya 

aku mau tanya juga waktu 

kamu dibaca-bacain doa itu 

mereka bacainnya gimana ? 

dibisikin pelan-pelan atau 

diteriak-teriaki ? Kan ada to 

yang modele keras-keras kan 

ada, ada yang pelan-pelan 

juga ada 

Dibisikin   

Dibisikin berarti pelan-pelan 

ya ? 

Iya   
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Keluhan mu setelah kejadian 

itu, ada lagi gak selain itu ? 

Merasa gak tenang aja, D3  

Mungkin kamu takut ke 

tempat-tempat tertentu gitu ? 

Gak juga sih   

Sebelum kejadian itu, kamu 

ngerasa stres ? 

Iya, sampai sekarangpun 

masih iya. Mungkin itu 

karena bawaan kali ya 

F1-S  

Enggak, waktu sebelum 

kejadian itu.  

Paling ya ngurusin, kalo 

kerjaan gak terlalu sih mas, 

cuma organisasi doang 

  

Tapi ada gak yang….. misal 

kamu ada masalah gitu ? Ada 

gak ? kalau kamu ngerasa gak 

ada ya ngomong loh ya, tapi 

kalo kamu ngerasa ada ya…. 

Ada gak gitu? 

Ya sekali ada masalah 

emang dipikirin banget gitu, 

jadi tu pikirannya capek 

sendiri 

F1-P  

Ohh kamu tuh berarti orang 

yang itu ya…kalo lagi ada 

Heem F1-P  
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masalah langsung mbok pikir 

terus gitu ? 

Dan waktu itu masalah apa ? Kalo waktu itu kayaknya sih 

gak ada masalah cuma 

capek karena aktivitas 

organisasinya aja 

F1-TL  

Berarti lebih ke stress banyak 

pikirannya ya ? 

Heem F1-S  

Waktu sebelum kejadian, 

kamu ngerasa kayak ada 

cemas gitu gak atau takut gitu 

? 

Kalo takut iya P1-PTE  

Takut kenapa ? Nah kalo takut itu entah 

kenapa kayaknya aku…. 

P1-PTE  

Mungkin kayak orang cemas 

gitu ya ? 

Heem F1-P  

Tapi gak ngerti kenapa ? Gak tau   

Sebelumnya kamu juga Iya F1-TL  
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ngerasa capek ya ? 

Pusing juga ? Enggak, capek doang   

Badan aja berarti, mungkin 

biasane kan kalo orang capek 

kan sini e berat, 

Enggak F1-TL Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk area sekitar 

leher bagian belakang 

Mohon maaf waktu itu 

kondisi mens atau enggak ? 

Enggak   

Enggak, berarti kondisi biasa 

ya….capek ya tapi…. Gara-

gara OSIS ? 

Iya  F1-TL  

Kamu kan asli pekalongan toh 

? 

Pemalang   

Ehh Pemalang sorry, emmm 

orang tua masih ada ? dua-

duanya ? 

Masih   

Gimana ? sehari-hari mu 

sama orang tua gimana ? 

Orangtua aja apa keluarga ?   
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maksudte ada masalah apa 

enggak 

Keluarga boleh Ya emang sih sekarang lagi 

ada masalah, kalau keluarga 

  

Berarti sudah sejak dari dulu ? Enggak baru sekarang   

Tapi sekarang ya ada masalah 

? 

Heem   

Tapi waktu dulu sebelum 

kesurupan itu ? 

Enggak ada sama sekali   

Kalau misal kamu jauh sama 

orang tua ? Terbiasa seperti 

itu atau enggak ? 

Enggak F1-KH  

Berarti bener-bener kalau 

enggak ada orang tua itu 

rasane gimana gitu ya ? 

Iya F1-KH  

Bapak orang e gimana ? Bapak ya baik   

Baiknya gimana ? Ya kalau anaknya minta 

apa diturutin  

F1-KH Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 



173 
 

tersenyum 

Berarti kalau misal tiap kamu 

minta apapun mesti diturutin, 

asal dia bisa ? 

Heem F1-KH  

Contohnya apa ? Ya kalo setiap minta kiriman 

langsung dikirim 

  

Kalau misal gak dikirim ? Ya aku nya gitu, hehe  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan sedikit 

tertawa 

Kamunya gimana ? Ya kalau emang betul-betul 

gak ada ya aku suka marah-

marah. Tapi kalau emang 

bener-bener gak ada dan 

aku masih punya simpenan 

sedikit, ya aku nyoba nyari 

di temen 

F1-KH Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Kalo ibu ? Baik ya   



174 
 

Baiknya gimana ? Ya….   

Atau jangan-jangan sama 

kayak bapak, begitu kamu 

minta langsung diturutin gitu 

atau ada lagi gak ? 

Kalau di rumah, kalau 

sekarang kan ya dimanjain 

gitu.  

F1-KH, L2  

Ohh dimanjain ? dimanjain 

nya gimana ? 

Ya selama itu apa…..aku 

nyuci dan segalanya sendiri 

itu baru kuliah ini.  

L2  

Tapi sebelumnya berarti gak 

pernah ya ? 

Enggak    

Berarti itu udah kebiasaan 

gitu, misal waktu kecil ada 

barang gitu, kamu pengen 

sesuatu, gak diturutin kamu 

nangis gitu ya ? 

Ngambek  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Habis itu respon orang tua mu 

gimana ? 

Ya paling bilang sabar, ya 

pasti diturutin masak gak 

diturutin cuma ya sabar aja 

L2  
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gitu 

Tapi akhir-akhirnya diturutin 

ya ? 

Iya L2  

Masih inget jaman-jaman 

kecil waktu kamu nangis gitu, 

mereka gimana ? 

Digendong L2  

Berarti langsung digendong 

gitu ya ? 

Iya   

Kalo itu kan lokasinya kan di 

rumah temenmu ya ? Emm 

sorry dimana tadi aku lupa ? 

Di pekalongan, desa kaibahan   

Menurut mu ada yang aneh 

ndak di tempat itu ? Kalo 

menurut mu ada ya ngomong 

aja kalo menurut mu gak ada 

ya ndak apa apa 

Gak ada   

Gak ada ya, waktunya juga 

gak ada ya, maksudte kayak 

Gak ada   
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jumat kliwon gitu gak ada 

hubungannya ya ? 

Sebelumnya kayak ada 

masalah yang kamu pendem 

gitu ada ndak ? 

Kayaknya ndak ada deh   

Tapi kamu sebelum itu kan 

sempet sedakep gitu to ?  

Heem P1-SK  

Tapi habis itu kamu melamun 

? 

Enggak, enggak tau aku juga   

Berarti kan kayak kamu 

pengen nangis dan segala 

macem tiba-tiba pikiranmu 

kayak kosong gitu. Jadi ada 

saat dimana kamu melamun 

gitu sebelum kejadian ? 

Heem, kan itu kan naik 

sepeda kan ke rumah temen 

bareng-bareng, nah aku tuh 

lihatnya ke bawah terus dan 

ditanya juga gak jawab.  

F1-M Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

melihat ke bawah 

Berarti sebelum sampai 

rumah temenmu itu kamu dah 

kosong ya pikiranne ? 

Iya F1-M  
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Kalo sama temen-temenmu 

tuh gimana ? Maksudte kamu 

tuh ngerasa dijauhi temenmu 

atau gimana ? apa kamu 

punya banyak temen ? 

Dulu apa sekarang ?   

Dulu sama sekarang ? Kalo dulu sih enggak, malah 

ya aku enjoy-enjoy aja sama 

temenku  

L3  

Sebelum kejadian ? Heem   

Jadi waktu sebelum kejadian 

itu kamu punya banyak 

temen, enjoy-enjoy aja ya. 

Kalo setelah kejadian ? 

Kalo setelah kejadian ? 

Setelah kejadian waktu SMA 

atau waktu kuliah ? 

  

SMA ? Sama   

Sama, kalo sekarang ? Sekarang, kurang akrab 

sama temen-temen  

L3  

Kok bisa ? dulu bisa akrab 

sekarang enggak ? Apa 

Mungkin karena aku 

sukanya kesana-kesana 

L3  
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karena dulu itu banyak temen 

yang udah lama kenal gitu 

atau kamu kalo waktu kuliah 

kan temen-temennya banyak 

yang baru to, nah itu gara-

gara itu atau ada yang lain ? 

sendiri mas 

Kesana-kesana sendiri itu 

maksudnya gimana ?  

Ya mau apa-apa sukanya 

sendiri  

F1-P  

Berarti kamu lebih suka apa-

apa sendiri ? 

Iya F1-P  

Tapi suka nongkrong gitu gak 

? nongkrong sama temen gitu 

? Kamu orang yang suka 

begitu gak ? atau kamu orang 

yang kadang-kadang pengen 

sendiri aja gak pengen 

diganggu orang lain ? 

Ya ada saat dimana aku 

pengen sendiri, tapi ya kalo 

aku gini terus….masak ya gini 

terus ? 

  

Berarti kamu ada usaha buat Emang apa-apa sukanya F1-P  
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nggak seperti itu, tapi emang 

kamu dasarnya pengen sendiri 

ya ? 

sendiri  

Kalo lagi sendiri biasanya 

kamu ngapain ? 

Paling main HP   

Main HP, terus apa lagi ? Kalo lagi nugas ya nugas, 

kalo nggak ya tidur-tiduran. 

Entah mikirin apa bisa 

sampai nangis sendiri 

L3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Entah mikirin apa bisa sampai 

nangis sendiri. Jadi intine 

kamu kalo ada sesuatu gitu 

kamu gak tau kenapa tapi 

kamu bisa sampai nangis 

sendiri ?  

Iya   

Nah ini pertanyaan terakhir 

buat hari ini ya, menurut 

kamu kok kamu bisa 

Ya itu emang capek   
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kesurupan tu karena apa ? 

Maksudnya ini kita ngomong 

menurutmu ya, kan kadang 

ada orang yang memang 

disana tuh angker mas…. Ya 

kayak gitu, kalo kamu 

percaya kayak gitu ya gapapa. 

Jangan hanya gara-gara aku 

orang psikologi kamu 

langsung ngomong ndak itu 

gara-gara stress. Jadi kalo 

kamu memang disana percaya 

seperti itu ya gapapa, tapi 

kalo memang kamu gak 

percaya seperti itu dan itu 

memang gara-gara capek ya 

nggak masalah 

Gara-gara capek   
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Berarti memang kamu gak 

percaya kalo di sana itu…. 

Enggak, enggak percaya 

sama sekali kalo di sana 

angker. Cuma setelah itu 

ada yang bilang kalo tempat 

itu ya emang angker gitu. 

Depannya itu kan ada 

pohon, tapi aku gak 

ngerasain itu 

D1  

Tapi kamu nggak ngerasain ? Enggak    

Tapi kamu percaya nggak di 

tempat itu angker ? 

Enggak, soalnya aku belum 

pernah liat. Cuma sempet 

nunjuk tapi entah itu apa gitu. 

Sempet nunjuk pohon gede, 

kan di depannya ada pohon 

gede kayak pohon kelapa ya,  

  

Kamu nunjuknya berarti 

sebelum kejadian ? 

Pas, itu nunjuknya pas setelah   
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Ohh berarti setelah kejadian, 

berarti kamu sudah sadar ?  

Enggak   

Setengah sadar ? Belum   

Berarti waktu kejadian ? Tapi aku gak ngerasa nunjuk   

Tapi orang lain bilang kamu 

nunjuk ? 

Heem P2-GK  

Sekarang gini, aku tanya gini 

aja lah… Kamu percaya gak 

disitu angker ? 

Enggak, soalnya setelah itu ya 

aku masih suka main ke situ 

  

Dan gak kenapa-kenapa ? Enggak   

Tapi waktu itu bedanya, habis 

itu kan kamu masih suka main 

kesitu….Itu kondisi kamu 

memang pengen main kesitu 

atau kayak itu ? 

Ya kayak habis kumpul 

organisasi juga. Tapi 

samaan pas aku kesurupan, 

di kelas entah di gudang 

atau di apa, kakak kelas ku 

juga kesurupan. Kayaknya 

bawaan dari sekolahnya deh 

mas. Kalo dari feeling nya 

P1-PP, F1-Y  
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aku 

Ohh berarti feeling mu itu 

dari sekolah ya ? 

Kalo sekolah sih emang 

angker 

P1-PP, F1-Y  

Berarti gini, menurutmu itu 

gara-gara di sekolahnya 

angker terus waktu itu di 

gudangnya juga ada kakak 

kelas yang kesurupan, 

perempuan ? 

Heem   

Habis itu ada yang ngikuti 

kamu ? 

Mungkin   
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Tapi katanya orang-orang 

juga di tempat itu angker. 

Kamu percaya yang mana, 

tempat itu yang angker atau 

sekolahnya yang angker ? 

Sekolah yang angker, 

soalnya emang udah biasa 

sih kalo sekolah itu kalo 

misal mau ulang tahun 

emang pasti ada yang 

kesurupan. Kayak 

kesurupan massal pernah. 

F1-Y  

Itu pas waktu kelas berapa 

kamu kalo kesurupan massal 

itu ? 

Kalo kesurupan massal belum 

sampai itu aku  

  

Waktu itu kan kamu di 

sekolah, perjalanan ke temen 

mu, jarak e berapa ?  

Kalo gak salah dari sini 

sampai FIP 

D1  

Berapa ? deket ya berarti ? Iya D1  

Berarti udah ngerasa nggak 

enak dari sekolah ya itu ? 

Iya D1  

Ngerasa capeknya juga dari 

sekolah ? 

Dari sekolah  D1  
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Kalo yang cemas-cemas itu ? Pas mau keluar dari sekolah  P1-PTE  

Pas mau keluar dari sekolah, 

pas di sekolahnya ? 

Cuman capek aja  F1-TL  

Tapi pas perjalanan udah 

ngerasa gak enak ya ? 

Udah gak enak P1-PTE  

Kayak ngerasa matamu liat ke 

bawah pas naik sepeda ? 

Heem   

Yang kakak kelas kesurupan 

itu kejadiannya kapan ? Kamu 

habis kesurupan atau waktu 

bersamaan ? Kok kamu bisa 

tau kalo ada kakak kelas yang 

kesurupan ? 

Ngebisikinnya itu pas aku 

setengah sadar jadi aku tau 

dari setelah aku udah 

siuman gitu  

D3  

Enggak, kakak kelasmu itu 

toh ? 

Iya, kayaknya itu sama-

sama, waktu nya sama cuma 

diceritainnya itu pas aku 

udah sadar 

D3  
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Berarti waktunya bersamaan 

ya ? 

Heem   

Menurut mu ada hubungan e 

gak itu, antara kamu sama 

kakak kelas mu ? kok bisa 

bersamaan ?  

Enggak tahu   
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Nama Subjek  : TS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 12 Maret 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Kemarin itu kan kamu 

ngomong kalau lokasine di 

sekolahan itu kan angker, dan 

kamu udah ngerti angker itu 

kan sebelumnya, sebelum 

kejadian itu, tapi yang di 

tempat e rumah e temen mu 

itu malah biasa wae ? 

Iya   

Malah tau ne rumah e angker 

itu kan justru sesudah 

kejadian itu kan, itu kalo di 

sekolah itu angker e itu yang 

kayak gimana ? bisa 

Kalo keliatan nyeremin sih 

enggak, tapi ya emang udah 

sering kejadian apa lagi kalo 

ulang tahun,  
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gambarke lokasine gak ? 

Misal gudange kayak ada 

gudang kosong atau template 

kayak kelihatan nyeremin apa 

gimana ? 

Lha itu kalo tempatnya 

sendiri keliatan nyeremin apa 

nggak ? 

Paling di beberapa tempat 

doang 

  

Sebutin dimana aja ? Di gudang, di toilet, toilet 

yang gak dipakai,  

F2-L  

Terus ? Perpus ? Perpus, kalo di perpus sih aku 

gak ngrasain 

  

Berarti yang kamu rasain 

yang kamu ngerasa aneh gitu 

ya ? Gudang sama di toilet 

yang gak dipakai ya  

Heem   

Terus mana lagi ? Udah   

Kamu sempet lewat sini gak Sering F2-L  
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sebelum itu ? 

Jadi sebelum itu sempet lewat 

sini juga ? Sering juga 

Heem F2-L  

Kamu kan anak OSIS to ? Heem   

Berarti disitu ada ruang OSIS 

juga kan ? 

Ada   

Lha di situ tempat e nyeremin 

juga gak ? 

Aku sih rasannya enggak,    

Kalo yang gudang dan toilet 

yang gak dipakai itu kok 

tempat e nyeremin itu emang 

tempat e kayak gimana ? 

Ya karena emang apa 

ya…..gelap,  

F2-L  

Gelap, apalagi ? Ya karena emang udah 

jarang dipakai, berantakan, 

jadinya itu tempatnya juga 

dipojokan-pojokan jadinya 

kan ya  

F2-L Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

sedikit tertawa 

Banyak orang juga yang Kalo itu sih jarang ada yang   
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ngomong kalo di situ ada 

hantu ne gitu ? 

ngomong,  

Tapi tempatnya sendiri udah 

nyeremin buat kamu ? 

Heem, cuma kalo ngomong 

yang angker itu pasti ada, 

tapi gak tau tempatnya itu 

gak tau 

F1-Y, F2-L  

Tapi kamu sebelum kejadian 

itu kamu lewat tempat itu toh 

? 

Heem D1  

Kamu masih inget gak kamu 

waktu itu lewat gudang apa 

toilet ? atau dua-duanya ? 

Dua-duanya D1  

Berarti toiletnya ada yang 

dipakai sama yang gak 

dipakai ? 

Iya   

Lha kok kamu sering ke toilet 

yang udah gak dipakai ? 

Soalnya kalo mau ke depan 

kan lewat yang sebelah 

parkiran itu, lha itu lewatnya 
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situ itu, sama temen-temen 

juga sih 

Kejadian ini kan itu waktu 

sore hari, itu berarti remang-

remang ya ? 

Remang-remang gimana ?   

Itu kan sore hari jadi 

menjelang udah mau gelap itu 

toh ? 

Iya   

Mempengaruhi konsentrasi 

kamu ndak waktu itu ? 

Selama itu ? eh setelah itu ?   

Enggak sebelum itu ? 

Mungkin gelap gitu ?  

Mungkin apa, kalo diajak 

ngobrol gak nyaut gitu,  

F1-M  

Oke aku ulangi ya, berarti 

kamu ngerasa di sekolah mu 

itu angker, tapi di tempat 

kejadiannya itu gak angker. 

Heem F1-Y  

Terus kamu udah, kemarin 

waktu terakhir wawancara itu 

Heem D1  
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kamu bilang udah ngerasa 

gak enak sebelum di rumah 

nya itu  

Berarti udah ngerasa gak enak 

e sampe ngalamun segala 

macemnya itu kan dari 

semenjak di sekolahnya toh ? 

Heem D1  

Dan waktu di sekolahannya 

kamu sering lewat dua tempat 

ini, gudang sama toilet yang 

udah gak dipakai itu ? 

Heem   

Itu emang jarang dipakai atau 

udah gak dipakai ? 

Kayaknya emang udah rusak 

kali ya, tapi gak tau kalo 

sekarang 

  

Tempat e gelap ? Kalo gudang gelap, tapi kalo 

toilet enggak soalnya 

kebuka 

F2-L  

Kotor ? Kalo kotor iya, cuma F2-L  
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dipakai buat ganti baju 

doang, gak buat itu lohh 

Banyak orang gak yang kesitu 

? 

Banyak orang, paling ya kalo 

ada olah raga gitu 

  

Itu kamu keluar dari sekolah 

itu jam berapa ? 

Setiap harinya ?   

Enggak, waktu kejadiannya 

itu ? 

Sore tapi jamnya…..Ya 

mungkin jam empat an gitu 

sih 

 Subjek menjawab 

pertanyaan dengan 

sedikit tertawa 

Ya kan abis ashar ya ? Heem   

Ya berarti itu intine sore ya, 

sore menjelang maghrib itu 

ya ? 

Heem   

Dan ketika perjalanan menuju 

ke rumah e temen mu kamu 

ngalamun pas diboncengin itu 

ya? 

Heem   

Menurut mu kenapa kamu Ya itu, karena kan udah F1-S, F1-TL  
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ngalamun ? apa penyebabnya 

?  

stres, capek, apalagi ya 

namanya OSIS pasti tugas-

tugasnya banyak. Ya 

mungkin karena itu sih mas, 

jadinya ya entah pikiran 

kemana tuh nggak tau 

waktu itu.  

Jadi ngalamun mu itu 

dikarenakan stress sama 

capeknya itu ya ? 

Heem   

Terus sampai di rumah temen 

mu kamu langsung kesurupan 

atau ngapain dulu gitu ? 

Enggak langsung kesurupan 

mas, kan itu pada mau bikin 

properti buat acara 

besoknya kan. Nah yang 

lain pada bikin aku tuh 

malah duduk di depan 

rumah gitu mas. Trus 

ditanyain juga gak nyaut, 

D1, F1-M  
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akhire tiba-tiba kena disitu. 

Kamu duduk itu karena capek 

itu ya ? 

Iya mas, ya duduk gitu… 

istirahat 

D1  

Terus kemarin kamu sempet 

bilang kalo kamu nunjuk 

sebuah pohon ?  

Iya mas, sempet nunjuk   

Tapi kamu inget nggak waktu 

nunjuk nya ? 

Enggak mas, itu kata 

temenku. Katanya sebelum 

kesurupan itu aku nunjuk 

pohon depan rumah 

temenku itu 

D1  

Berarti itu posisi kamu udah 

nggak sadar ? 

Iya kata temen ku sih masih 

sadar, tapi akunya kok 

nggak ngerasa nunjuk aja.  

D1  

Dan itu terjadi sebelum kamu 

meronta-ronta karena 

kesurupan ya ? 

Iya D1  
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Nama Subjek  : TS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 16 April 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Dek kamu asli pemalang ya ? Iya mas L1  

Emm… punya saudara berapa 

dek ? 

Saudara ada tiga L1  

Anak pertama ? Kedua mas L1  

Kakak udah menikah ? Udah L2  

Kalo adek ? Adek ada yang satu masih 

SMP, yang satu masih SD 

L2  

Oalahhh, ortu kerja nya apa 

ya dek kalau boleh tau ? 

Bapak atau ibu ? L2  

Bapak sama ibu ? Kalau bapak buruh, kalau 

ibu cuma di rumah aja  

L2  

Cuma di rumah aja ? Ibu Iya mas, ibu rumah tangga L2  
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rumah tangga ya berarti ? 

Kalau waktu SD kamu 

sekolah dimana dek ? 

SD Negeri Kebandungan L3  

Terus kegiatan mu waktu 

masih SD apa aja ya dek ? 

Kalau SD tuh cuma ikut 

pramuka aja sih mas  

L3  

Berarti sering ikut kemah-

kemah gitu dek ? 

Iya mas, kadang tapi. 

Enggak sering juga kok 

L3 Subjek menjawab 

sambil tersenyum 

Pramuka aja berarti ya ? Iya mas   

Nah itu kan waktu SD, abis 

itu waktu SMP nya ? 

SMP nya… Kalau SMP tuh 

aku di SMP Negeri 1 Bodeh. 

Terus emm… kegiatannya 

juga ? 

L3  

Iya kegiatannya juga ? Kegiatan waktu SMP ya 

pernah ikut PKS sama PMR  

L3  

PKS ? apa itu dek ? baru 

denger aku 

PKS itu Patroli Keamanan 

Sekolah, kalau PMR kan 

Palang Merah Remaja 

L3  

Oalahhh, iya iya…. OSIS Enggak itu waktu SMA mas   
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juga gak ? 

Lha kalo PKS tuh tugasnya 

ngapain aja dek ? 

Ya  paling itu sih mas, 

jagain waktu ada kegiatan-

kegiatan di sekolah kayak 

lomba, acara-acara apa gitu, 

kita jaga. 

L3 Subjek menjawab 

sambil tersenyum 

Itu aku pernah liat di SMK 

temenku, ada siswa yang ikut 

bantu ngatur lalu lintas pas 

pagi hari, itu ndak ya PKS ? 

Iya itu juga, cuma kan tugas 

nya masing-masing. Udah 

ada tugas nya masing-

masing 

L3 Subjek menjawab 

sambil tersenyum 

Oalahh iya terus terus, waktu 

SMA sekarang ? 

SMA nya di SMA Negeri 1 

Kesesi. Nah kalau kegiatan 

pernah ikut ROHIS.  

L3  

ROHIS ya ? Tahu to mas ROHIS ?   

Rohani Islam itu kan ? Iya mas, terus selain itu 

OSIS juga, terus sisa nya 

PMR sama PKS kayak 

waktu SMP 

L3  
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Emmm…… berarti kamu 

kegiatane ada empat ya waktu 

SMA. Terus gini dek, 

kebetulan aku juga pernah 

ngrasakke lah jadi pengurus 

OSIS tuh sibuknya kayak 

gimana, jadi pengurus OSIS 

aja udah sibuk banget apalagi 

kayak kamu nyabang-

nyabang gitu sampe ikut 

ROHIS juga, PMR juga iya, 

terus PKS juga iya… Pulang 

mu jam berapa itu dek ? 

hehehe 

Ya itu mas, kalau pulang 

kan kayak e kalau SMA jam 

setengah dua ya, lupa aku… 

tapi sekitar jam segitunan 

lah normalnya. Cuma ya tau 

sendiri kalau OSIS kan 

kadang kalau ada acara, 

lomba, atau ada apa-apa 

gitu kan sering rapat juga, 

sering harus nyiapin ini itu, 

jadi ya bisa sampai malem 

mas. 

L3  

Oalahh, terus dek itu kan 

berarti kegiatannya sampai 

kelas dua aja kan ? 

Iya sampai kelas dua, ehhh ya 

enggak ding, sampai kelas 

tiga awal lahh 

  

Emmm…. Terus masuk Heem, masuk sini, jurusan L3  
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Unnes tahun 2015 ? matematika 

Kos ya ? Sekamar sendiri 

atau ada temennya dek ? 

Sekamar sendiri sih, cuma 

ya kadang tidurnya ke 

kamarnya temen. Kadang 

juga ada temen yang nginep 

kamarku 

L3  

Oalahh, ben rak sepi ya dek ? Iya mas   

Kalau kegiatanmu dek waktu 

kuliah apa aja ? 

Aku ikut itu mas…Study 

Islamic Group of 

Mathematics, terus 

Mathematics Journalism 

Club, Kelompok Ilmiah 

Matematika juga, terus 

sama Kuliah Ahad Pagi 

UNNES. 

L3  

Kuliah apa dek ? Kuliah Ahad Pagi mas, di 

MUA, dengerin ceramah 

subuh mas 

L3  
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Oalahhh, dalam satu semester 

kamu bisa pulang berapa kali 

dek ? 

Enggak mesti sih mas, kalau 

lagi bener-bener sibuk ya 

enggak pulang, tapi kalau 

lagi ada waktu buat pulang 

ya aku pulang 

L3  

Ya mungkin rata-rata lah, 

kalau satu semester bisa dari 

berapa sampai berapa gitu 

Ya… mungkin dua sampai 

tiga kali mas 

L3  

Kalo temen-temen mu sendiri 

sering dek ngajak main ? 

Ya kalo temen-temen ya 

sering cuma aku yang kadang 

males aja keluar. 

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Kenapa kamu males ? Ya males aja, soalnya apa-

apa lebih suka sendiri sih 

F1-P  

Emm… yaudah dek itu dulu 

aja sementara ya, makasih loh 

Iya mas, sama-sama   

 

 



202 
 

Nama Subjek  : TS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 24 Mei 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Selamat sore dek Sore  Subjek duduk sambil 

menyilangkan 

tangannya 

Langsung aja ya dek, kemarin 

itu kan kita sempet 

wawancara beberapa kali dan 

kayak e emang ada beberapa 

hal yang aku kurang jelas 

terutama waktu sebelum 

kesurupan itu terjadi, mau tau 

aja pas kejadian, sebelumnya 

kamu ngapain aja ya ? 

Ya itu to mas, persiapan 

buat acara agustusan. 

D1  

Ya maksudnya emm kayak Ohh iya ikut D1  
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masuk ke kelas dulu apa 

enggak, ikut pelajaran apa 

enggak, gitu ? 

Sampai jam ? Ya sampai siang mas, 

sampai pulang  

D1  

Itu berarti sebelum hari H 

kesurupan juga kayak gitu 

juga ? 

Kayak gitu juga gimana 

mas ? 

D1  

Ya maksudnya ikut pelajaran 

juga, terus baru siang nya 

ngurusin buat acara 

agustusan, gitu ? 

Kayak e dua tiga hari 

sebelumnya gitu terus, jadi 

pulang sekolah ya langsung 

entah itu ada rapat, atau 

harus ngurus tanda tangan, 

bikin proposal, ya kayak-

kayak gitu lah mas 

D1 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

meletakkan kedua 

tangan nya di atas meja 

Berarti emang capek sama 

stres nya tuh udah dari 

beberapa hari sebelumnya ya 

Iya sih mas D1, F1-S, F1-TL  
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? 

Lha kalo pas hari H nya, itu 

kan tadi kamu bilang kamu 

sempet ikut pelajaran juga, 

ada ulangan juga gak waktu 

itu ? 

Enggak sih mas, cuma 

pelajaran biasa kok 

D1  

Trus abis pelajaran selesai, 

kan pada pulang, itu kamu 

gak langsung pulang ? 

Iya enggak langsung pulang, 

langsung ke ruang OSIS. 

Pas di sana ya udah, nyiap-

nyiapin properti buat 

lomba, terus beli-beli 

barang, minta tanda tangan 

guru 

D1  

Dan itu pas saat ngerasa 

capek nya ya ?  

Iya capek, stres juga  F1-TL, F1-S  

Itu kamu mondar mandir beli 

barang, terus nyari guru, itu 

kamu sering lewat kamar 

Iya   
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mandi sama gudang itu ya ? 

Dan kamu udah ngerasa gak 

enak ketika lewat tempat-

tempat itu ? 

Terus abis itu ? Ya habis itu sih, kayak gitu 

terus sampai sore. 

  

Trus langsung ke rumah 

temen mu di kaibahan itu ya ? 

Iya   

Lha itu sebelum mau ke 

kaibahan itu udah ada 

perasaan gak enak ya ? 

Iya udah ngerasa gak enak   

Terus sebelumnya kamu 

pernah bilang kalau waktu di 

rumah e temen mu itu, yang 

lain pada ngerjain properti 

kamu malah duduk di depan 

rumah sendirian, bener gitu ? 

Iya D1  

Dan disaat yang bersamaan, Iya D1  
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kamu duduk sedakep, terus 

kamu sempet nunjuk ke arah 

pohon, tapi kamu sendiri gak 

sadar kalo kamu nunjuk 

pohon itu ? 

Lha abis itu kamu waktu 

kesurupan kamu ngerasa 

bener-bener gak sadar ? 

Iya   

Bener-bener gak bisa denger 

orang lain, atau kamu masih 

bisa denger orang lain ? 

Bener-bener gak bisa 

denger orang lain, bener-

bener gak sadar 

D2 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Padahal kemarin kamu 

pernah bilang kalau kamu itu 

dibacain doa dengan cara 

dibisikin gitu ? Iya kan ? 

Iya D2  

Kok bisa orang yang nggak 

sadar denger orang baca doa ? 

Enggak, jadi gini….waktu 

kesurupannya tuh aku 

nggak tau apa aja yang 

D3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 
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terjadi, cuma abis 

kejadiannya itu kan aku 

udah setengah sadar kan, 

nah pas saat aku posisi 

setengah sadar itu aku 

masih dibaca-bacain doa 

sama temen-temen ku 

Oalah, iya iya berarti posisi 

udah selesai kesurupannya 

pun kamu masih dibaca-

bacain doa ya ? 

Iya   

Ya udah dek, cukup itu dulu 

aja 

Iya mas   
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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

HPS 

di tempat, 

 

Saya Aditya Golda Mahardika, NIM 13.40.0202, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Proses dan Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Terjadinya Kesurupan pada Usia Remaja” di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada usia remaja.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek yang pernah mengalami kesurupan pada usia remaja. Waktu 

dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara subjek 

dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan dalam 

penelitian ini. 

Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan 

lain yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti 

menyatakan bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial 

dan finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 
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Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila 

dirasa ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari 

penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian 

ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat 

menghubungi saya Aditya Golda Mahardika 088215595241. 
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Nama Subjek  : HPS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 17 November 2016 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Kamu asli mana ? Batang  L1  

Batang itu mana ya ? Batang itu perbatasan 

pekalongan 

  

Oh pekalongan ? Iya   

Terus abis itu, SMA nya 

aslinya ? 

SMA nya aslinya di 

Pondok Modern Selamet 

L1  

Kendal ? Kendal   

Loh kamu anak pondokan 

berarti ? 

Hehehe iya  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

SMP nya juga jangan-jangan di Enggak, SMP nya di SMP L3  
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Pondok Modern ? 4 

Tapi Pondok Modern itu kan 

ada SMP nya to kalo gak salah 

? 

Iya   

SMP 4 apa ? Kendal ? Batang L3  

Ini usia berapa ya ? 20 L1  

Kamu masuk sini berarti tahun 

? 

2014 L3  

Jurusan Tata Boga ? Ya L3  

Kelahiran ? Februari, 29 Februari 96 L1  

Berarti usia 20 ya Iya 20 tahun L1  

Kamu ceritain wae wis, dari 

awal kejadiane itu gimana ? 

Awalnya ?   

Iya awal sebelum itu terjadi, 

terus pas kejadian, sama 

setelah kejadian itu gimana ? 

Awal mulanya itu, 

emmmm....... emang 

keturunan bisa melihat. 

F1-Y  
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Punya kelebihan bisa 

melihat cuma baru bisa itu 

SMA. 

Tunggu-tunggu, kamu merasa 

kamu ada keturunan bisa 

melihat ? 

Iya   

Melihat apa ? Maksudnya ya dunia lain   

Melihat dunia lain itu apa aja 

yang kamu lihat selama ini ? 

Biasanya selama ini ya 

seperti genderuwo, 

kuntilanak, terus banyak 

yang habis kayak kejadian 

kecelakaan, terus tangan 

nya saja, kepalanya saja, 

hampir semua itu aku 

udah pernah lihat  

F1-Y, P1-PP Mata subjek melihat 

ke atas, kedua tangan 

diletakkan di atas 

meja, muka subjek 

yang tadinya 

tersenyum mulai 

terlihat sedikit cemas 

Berarti kamu bisa melihat SMA   
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seperti itu sejak  ? 

SMA kelas ? SMA kelas 2, cuman itu 

masih samar-samar 

D1  

Berarti pokoknya mulainya 

SMA kelas 2 ? 

Iya   

Waktu itu berarti usia berapa 

itu ? 

Emmmm aduh aku lupa sih,   

Ohh iya, tapi SMA kelas 2 ya ? Iya   

Habis itu ? Habis itu diperjelas lagi 

sampai akhirnya kuliah 

semester 1.  

D1  

Kuliah semester 1 ? Heem, desember. Berarti 

2014 desember 

  

Dimana ? Di sini toh, di Unnes. Itu 

mulai sering lihat dan 

akhirnya pernah 

P1-PP  
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kemasukan. Karena saking 

gak kuatnya akhirnya gitu 

Oke, berarti di kuliah semester 

1 semakin lama semakin bisa 

melihat ? 

Iya, semakin jelas gitu   

Berarti kamu dari awal udah 

punya keyakinan kalo kamu 

punya keturunan bisa seperti 

itu ? 

Enggak    

Enggak, maksud e bisa melihat 

? 

Belum tahu    

Oh belum tahu, tahu nya kapan 

? 

Baru tahu itu baru kemarin, 

bulan kemarin. 

  

Berarti sebelum sebelumnya 

enggak tahu ? 

Enggak tahu   

Tapi kamu sadar bisa melihat Iya   
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seperti itu ? 

Tapi baru tahu kalo itu 

keturunan ? 

Sebelum lebaran kemarin   

Kalo boleh tahu keturunan dari 

keluarga siapa ? 

Dari keluarga ibu,    

Berarti dari keluarga ibu ada 

yang melihat seperti itu ? 

Bisa, dari simbah sama 

nenek juga. 

  

Dari nenek ya ?  Dari kakek.   

Ibu juga ? Keluarga yang bisa saya, 

selebihnya dari simbah 

habis itu langsung ke saya. 

Soalnya generasi ibu itu 

gak ada, emmm mungkin 

ada sih mas, tapi saling 

tertutup gitu loh mas. 

Cuma yang sepantarannya 

F1-Y  
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saya cuma saya  

Kamu merasa di sini itu 

banyak seperti itu, di unnes ? 

Banyak kejadian-kejadian 

seperti itu to ? Dimana yang 

sering melihat ? Di gedung 

mana ?  

Kalo melihatnya tuh lebih 

jelasnya tuh di FT, 

Fakultas Teknik. Karena 

di situ. Iya itu di tower, di 

tower paling atas yang 

punya nya FT. Paling 

banyak di situ. Kalo di situ 

pernah suatu kejadian itu 

sore kan dulunya pernah 

ikut seleksi MAPALA. 

Seleksi MAPALA itu, 

latihan terus lihat. Itu lihat 

kayak cahaya gitu tapi 

menujunya ke sana. Jadi 

kaya putih, gumpalan 

P1-PP, F1-Y Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk ke arah luar 

ruangan 



222 
 

putih gitu  

Habis itu kita langsung ke 

keadiannya ya...Kejadiannya 

kalo boleh tahu kapan ? 

Kejadiannya semester 1 D1  

Ohh kejadianya berarti 

semester 1 juga ? 

Ohh semester 2 D1  

Boleh diceritain gimana, waktu 

itu tuh sebelum kejadian apa 

yang terjadi ? 

Sebelum kejadian itu tuh 

cuma melihat, melihat, 

melihat, dan akhirnya  

P1-PP Pandangan mata 

subjek melihat ke 

arah sekitarnya 

sambil menjawab 

pertanyaan 

Maksudnya gini, kamu waktu 

itu lagi apa, dimana   

Iya itu kan awalnya saya 

melihat,  

  

Melihat gimana ? Maksudnya kan awalnya 

karena saya takut, belum 

tahu ini bagaimana. 

P1-PTE Pandangan subjek 

kembali menatap 

interviewer dan 
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Waktu itu kan belum ada 

yang dampingin. Terus 

setelah itu, ada komunitas 

di semarang itu anak-anak 

indigo.  

subjek terlihat sedikit 

tersenyum dan tidak 

cemas seperti 

sebelumnya 

Berarti kamu indigo apa bukan 

? 

Salah satu tapi masih 

amatir, maksudte belum 

terlalu.....Nah salah satu 

itu kakak saya masuk di 

situ. Habis itu 

kejadiannya, saya kan 

sering ngalamun, habis itu 

masuk. 

F1-M, D1  

Aku pengen tahu kejadiannya 

tempatnya dimana ? 

Di Unnes D1  

Unnes mana ? Situ apa namanya.....MUA, D1 Subjek menjawab 
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itu apa namanya 

sebelahnya Ulul Ahbad itu 

kan  ada itu kan  

pertanyann sambil 

tangannya menunjuk 

ke arah luar ruangan  

Sebelah masjid itu ya ? Iya   

Sebelah masjid pada saat ? Malem D1  

Malem hari ? Iya, sekitar jam 8-9  D1 Pandangan subjek 

melihat ke atas 

Itu sebelumnya ngapain kamu 

disitu ? 

Itu kumpul D1  

Kumpul sama siapa ? Sama ya itu temen-temen 

yang bisa lihat itu  

D1  

Kumpul sama temen 

komunitas indigo ? 

Iya, tapi cuma sama kakak 

sama pacarnya. Pacarnya 

juga sama-sama bisa 

D1  

Sama temen, temen itu kakak 

mu sama pacarnya kakak ya? 

Iya   
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Dua duanya bisa ? Semua nya bisa sih   

Habis itu ngapain ? Makan ? Enggak, ngobrol, cuma 

sharing kadang namanya 

baru bisa kan takut....nah 

itu sharing sama yang 

udah terbiasa.  

P1-PTE  

Berarti kamu waktu itu 

sharing, sharing tentang hal-hal 

seperti itu....Apa yang kamu 

rasain waktu itu ? Takut ?  

Iya takut, jelas... P1-PTE  

Jadi kamu waktu sharing itu 

kamu takut juga? 

Iya soalnya kan setiap dia 

ngobrol dia di samping 

kita. Bahkan 

ya....pokoknya setiap kita 

ngobrol dia di samping 

kita. Soalnya kayak orang 

P1-PP  
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aja setiap kita diomongin 

gitu kita kayak ngerasa 

gitu. 

Pertanyaanku, kita ngomong 

seperti ini berarti ada di sekitar 

? 

Ada  Subjek menjawab 

dengan tersenyum 

Takut, habis itu yang kamu 

rasain apa ? Cemas juga gak ? 

Iya   

Apalagi ? Ada perasaan yang 

diteken gitu gak ? Maksudnya 

kamu pengen nangis, kamu 

pengen marah, tapi kamu gak 

tahu kenapa, ada seperti itu ? 

Iya, ada. Soalnya itu 

berusaha mau masuk 

dan..... 

P1-PTE Tangan tangan subjek 

memukul pelan-pelan 

dada nya sambil 

menjawab pertanyaan 

Enggak maksudku kayak di 

dalam gini loh... Kayak pengen 

nangis, tapi kamu gak tahu 

Iya, pengen nangis, tapi 

gak tahu kenapa 

P1-PTE  
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kenapa.... 

Iya berarti ada perasaan 

tertekan ya ? 

Iya   

Tapi gak tahu kenapa ? Iya   

Terus habis itu apa lagi yang 

dirasain waktu itu ? Waktu ya 

acara sharing-sharing itu ? 

Ya udah terus akhirnya 

saking gak kuatnya itu 

akhirnya masuk karena kan 

lewatnya itu.... 

  

Emmm gini, berarti waktu itu 

waktu sebelum kejadian itu 

kamu juga melihat ? 

Iya    

Selain itu ? Habis itu ya karena udah 

kondisi pikirannya udah 

gak tahu kemana,  

pikirannya kosong 

F1-M  

Berarti sempet melamun juga ? Iya, sempet blank. Terus F1-M, F1-Y, P1-PP  
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akhirnya ya itu kemasukan 

tapi kemasukannya salah 

satu dari yang punya, 

maksudnya kan setiap 

orang kan punya kayak 

penjaganya gitu  

Ini kan tadi sebelum kejadian, 

terus ini baru mulai mau masuk 

ke kejadiannya. Waktu 

kejadian kamu sadar gak ? 

Setengah sadar   

Setengah sadar itu maksudnya 

gimana ? 

Setengah sadarnya itu gak 

bisa apa-apa, cuma kita 

bisa denger orang lain.  

P2-PS  

Kamu bisa lihat gak ? Waktu masuk ya gak, gak 

tahu apa-apa 

  

Tapi kamu bisa dengar ? Bisa dengar   
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Berarti kamu posisi apa yang 

kamu lihat waktu itu ? 

Enggak bisa    

Maksudnya enggak bisa itu, 

hitam semua atau gimana gitu 

? 

Item, jadi aku ngerasain 

tidur... 

P2-PS Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Ohhhh oke berarti seperti 

kayak mimpi gitu ya ? 

Iya    

Oke berarti waktu kejadian 

kamu ngerasa kayak mimpi, 

tapi kamu bisa denger? 

Bisa, tapi untuk kembali 

ke raga itu susah 

P2-PS  

Kayak orang tindihan ? Enggak    

Enggak ? Beda kalo tindihan kan itu 

kan posisinya itu kan cuma 

gini-gini tok, posisinya itu 

kan masih raga kita. Masih 

kita. Kalo itu bukan kita, 

P2-PS Tangan subjek 

menempel satu sama 

lain, diletakan di atas 

meja 
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jadi kitanya udah di luar. 

Tahu sukma ? 

Iya  Nah sukmanya tuh yang di 

luar. 

P2-PS  

Waktu kesurupan kamu 

ngapain aja kamu ngerti gak ? 

Gak tahu   

Gak tahu, diceritain gak sama 

yang lain kamu waktu 

kesurupan itu maksudnya kan 

ada yang teriak-teriak gitu 

juga, kamu ? 

Lebih ke itu sih, katane 

temenku itu lebih 

  

Katane siapa ? Katanya kakak ku, itu 

lebih santun. 

P2-G  

Waktu kesurupan malah lebih 

santun ? 

Iya   

Berarti waktu kesurupan malah Iya, hehehehe. Soalnya kan  Subjek menjawab 
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gak santun ? yang masuk simbah-simbah 

katanya.  

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

tertawa 

Ohh lebih santun dan ? Lebih sopan, ngomongnya 

tuh Jawa. Jawa yang alus 

banget.  

P2-G Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Sedangkan kamu enggak 

terbiasa menggunakan bahasa 

jawa ? 

Enggak, enggak bisa P2-G Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

tertawa 

Kamu enggak bisa bahasa jawa 

? 

Tapi itu kan bahasa jawanya 

yang biasa, maksudnya yang 

krama gitu kan gak terlalu 

bisa.  

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Tapi tiba-tiba kamu bisa 

bahasa krama ? 

Iya P2-G  
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Emmm apa lagi ? Banyak sih mas, soalnya kan 

itu pertama kalinya, 

setelah.... 

  

Iya iya ini yang pertama kali 

dulu, berarti nenek-nenek 

bahasa krama,  

Kakek, simbah, cowok   

Ohh sorry sorry kakek cowok, 

bahasa krama, kamu ngerasa 

mimpi habis itu kamu bisa 

denger yang lain ? 

Gini loh maksudnya itu....   

Iya kamu mimpi gitu tapi kamu 

denger gitu dan kamu pengen 

bangun tapi kamu gak bisa-

bisa, ya kan ? 

Iya P2-PS  

Apa yang kamu denger ? Aku dengernya itu ada 

yang baca surat apa itu, 

P2-PS  
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ayat suci. Terus yang itu 

dengernya cuma dari 

kuping sebelah kanan. 

Yang satunya udah gak 

denger apa-apa. Soalnya 

dibantunya kan ngeluarin 

nya kan pake ayat-ayat to 

Apalagi ? Yang waktu itu loh 

ya, yang waktu itu dulu.  

Ya itu jadi sopan gitu,   

Kamu tahu gak kakakmu dan 

pacarnya itu cara memulihkan 

kamu pada saat kamu begitu 

tuh gimana ? 

Tahu   

Ohh kamu tahu toh, berarti 

kamu diceritain ? Diceritain 

plus dengar atau diceritain saja 

Diceritain, soalnya kan yang 

kakaknya itu kan juga bisa 

ngluarin. Emang dia belajar 
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? seperti itu.  

Caranya gimana ? Itu aduh.... Itu soalnya hanya 

mereka sih  

  

Iya maksudnya emm kamu 

pernah diceritain oh caranya 

kayak gini, bukan yang 

spesifik loh ya, cuma 

gambaran umum aja mungkin 

kamu di doa-doain,  

Iya di doain D3  

Di doain ya, di doain biar 

pulih. Apalagi ? Dipijit misal ? 

Enggak   

Doain nya teriak atau ? Doainnya di kuping  D3  

Di kuping sebelah ? Kanan D3  

Dan kamu waktu kejadian 

merasa mendengar ayat-ayat 

itu di kuping sebelah kanan 

Heem D3  
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juga ? 

Adalagi ? Udah   

Habis itu kamu sadar ? Enggak, enggak segampang 

itu hehehe 

  

Ohh belum, terus apa yang 

terjadi habis itu ? 

Masuk ada lagi. Jadi itu 

keluar, itu berhasil keluar,  

D2  

Bentar-bentar, itu berhasil 

keluar terus abis itu ada yang 

masuk lagi ? 

Iya ada yang masuk lagi. 

 

D2  

Itu keluar terus ada yang 

masuk lagi. Waktu fase itu 

keluar dan masuk lagi, itu kan 

ada fasenya kan ? 

Iya   

Fase diantara kesurupan 

pertama dengan kesurupan 

kedua ? Waktu fase itu apa 

Lemes dan pikirannya 

bener-bener kosong 

P3-L, P3-KK  
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yang kamu rasain ? 

Blank, ada lagi gak ? Itu tok, ling lung   

Waktu itu kamu ngerasa lemes, 

linglung, sakit semua gak 

badannya ? 

Itu belum terasa soalnya kan 

ganti lagi  

  

Setengah sadar berarti ini ya ? Iya, ya kayak habis siuman 

gitu 

P3-KK  

Tapi kamu udah bisa melihat ? Bisa   

Berarti yang tadinya gak bisa 

melihat jadi bisa melihat ? 

Posisi itu mata kan buka   

Tapi sebelumnya kan buka 

juga kan ? Waktu yang simbah 

itu 

Kayak nya enggak deh    

Kamu tahu dari mana ? Kakak, soalnya kan cerita.   

Terus abis itu yang kedua itu 

gimana ? 

Yang kedua itu lebih ke 

cewek. Lebih manja.  

P2-G  



237 
 

Kamu tahu dari kakak juga ? Iya   

Cewek lebih manja terus ? Ya disitu dia juga penjaga 

salah satunya. Kan temen 

ngobrolnya kakak juga, 

maksudnya kan kakak kan 

bisa ngobrol sama dunia 

lain nah itu temennya. 

P1-PP  

Dan kamu percaya ? Percaya, soalnya aku juga 

ngeliat sendiri  

F1-Y, P1-PP  

Ohh sebelum itu kamu juga 

lihat ? 

Iya   

Habis itu ? Yaudah,    

Emm maksudnya gini pas 

cewek lebih manja itu kamu 

jadi kayak gimana ? 

Jadi lebih cewek. 

Sebenarnya kan aku 

tomboy, tiba-tiba jadi lebih 

anggun, lebih kemayu, 

P2-G Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 
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lebih ke cewek banget gitu. 

Pake rok, pake ini segala 

macem  

Bahasa yang digunakan tahu 

gak ? 

Bahasanya itu….enggak 

terlalu jelas 

  

Nggak tahu ? Enggak, enggak tahu   

Jadi badan gerak-gerak sendiri 

ya waktu kejadian itu ? 

Iya pas itu sih cuman 

dibilangin, tapi intine 

luwih ribut lah, alay 

banget 

P2-G Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Itu dibilangin kakak ya ? Heem   

Berarti kamu gak sadar ya ? Enggak sadar    

Tapi intinya badan pasti gerak-

geraklah ya ? 

Iya P2-GK  

Habis itu apalagi ? Habis itu udah, habis itu 

lepas terus gak sadar 
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Lepasnya gara-gara di ? Itunya sudah pergi dari 

raga, sukma dikembalikan, 

ya abis itu lemes. Jadi gak 

inget apa-apa, yang tadi 

cuma diceritain setelah 

pulih. 

P3-KK  

Habis itu kan pulih ya, apa 

yang kamu rasain ? 

Sakit semua  P3-S  

Sakit semua ya, terus apa lagi Badan pegel-pegel, sakit, 

berat 

P3-N, P3-S  

Beratnya dimana ? Beratnya di sini  Subjek menunjuk area 

kepala bagian 

belakang 

Di kepala bagian belakang ya ? Heem berat banget P3-N  

Terus apa lagi ? Tangan ini kan mungkin 

dipencet kali ya, ini sampai 

P3-N, Subjek menunjuk 

bagian tengah tangan 
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gosong  kanannya 

Tangan yang mana ? yang 

kanan ya ? 

Iya    

Tangannya itu sampai gosong, 

berarti ada yang mijit waktu 

kesurupan ? 

Enggak tahu D3  

Tapi tangan mu sakit ya ? Iya sakit D3  

Sampe tangan mu gosong ? Iya D3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

tertawa 

Ada lagi gak ? sampe badanmu 

nyeri, panas gitu ? 

Panas dingin D3  

Enggak, enggak panas dingin, 

itu kan hawa-hawane kayak 

adem panas gimana gitu ? 

Iya itu sih berat D3 Subjek menunjuk area 

kepala bagian 

belakang 
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Ohh beratnya itu ya, berarti 

berat sama kayak ada rasa 

panasnya gitu ya ? 

Iya P3-S  

Ada lagi ? Itu berarti perasaan 

itu setelah kejadian ? 

Iya   

Terus abis itu gimana kamu ? Setelah kejadian kan 

akhire sering ngalamun, 

sering ya kadang….. 

F1-M  

Enggak, enggak, enggak….ini 

yang waktu itu aja dulu 

Ya itu, abis itu, cuma diem 

tok, terus dibeliin teh 

anget, terus udah. 

P3-KK  

Dibeliin the anget ya ? Tapi 

masih blank ? 

Lemes, iya masih blank, 

ditanya masih nggak 

nyambung terus dianter 

pulang kakak 

P3-L, P3-KK  

Itu sampai kos pun juga masih Enggak P3-KK  
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nggak nyambung ? 

Berarti masih setengah sadar 

gitu ya ? 

Iya   

Sebelum kesurupan itu terjadi, 

kamu ngerasa kayak ada beban 

seperti stress nggak ? Kalau 

enggak, nggak papa kok 

Ada   

Ada ?  apa ? Ya problem,    

Boleh tahu nggak problemnya 

apa ?  

Masalah keluarga  F1-S  

Masalah keluarga, semenjak 

kapan ? 

SD L2  

Ya semenjak SD ya, dan itu 

kamu gimana, dalam 

menghadapi problem itu kamu 

gimana ? Apakah kamu 

Berontak L2  
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memberontak ? 

Berontak ya…. Terus, berarti 

kamu terbiasa kalau ada 

masalah itu harus lepas gitu ya 

? 

Iya F1-DM, F1-KH  

Itu kan SD, tapi kan 

kejadiannya baru semester 2, 

Apakah itu pas puncak-

puncaknya masalah itu ? 

Iya  L2  

Dan itu stress nya, pas 

puncaknya masalah kan gak 

hari itu juga kan ? Udah 

sebelum-sebelumnya kan ? 

Heem L2  

Berarti bener-bener stress 

banget itu berapa hari sebelum 

kejadian ? 

Kan itu bertahap   
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Yang paling stress ? Itu pas kejadian   

Ohh pas kejadian, tapi 

sebelum-sebelumnya udah 

berapa hari stresnya ? 

Itu gara-garanya itu, 

tambah stress nya itu, 

setelah bisa melihat. Jadi 

udah ada masalah, tambah 

bisa melihat, dan dalam 

dunia itu aku bisa 

dengerin omongan orang, 

setiap orang kan pikiran 

nya beda-beda, bisa 

mendengar,bisa flashback, 

itu jadi satu. Karena gak 

ada yang bagus jadi down.  

F1-S, P1-PP, F1-Y  

Berarti kamu emang mengakui 

pada waktu itu kamu emang 

stress banget pada waktu itu ? 

Iya   
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Dan kamu juga tadi bilang 

kalau kamu ada rasa takut, ada 

rasa cemas banget gitu ? 

Iya   

Marah ada gak ? Marah tapi 

kamu bisa nyampein ? Jadi 

kayak ada takut, ya marah, ya 

pengen nangis tapi kamu gak 

tahu itu kenapa, dan gak bisa 

keluar juga ? 

Heem, iya  P1-PTE  

Sebelum kejadian atau pas 

kejadian, kamu lagi mens ? 

Iya F1-TL  

Masih tahu gak, kan ada 

fasenya toh, itu awal-awal atau 

udah akhir, karena kan kalau 

awal-awal itu kan biasanya  

Tengah, misalnya hari ini itu 

udah sering banget, bahkan 

dalam keadaan nggak kotor 

pun kadang masih berat  

  

Berarti kamu lagi posisi mens Iya   
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gitu ya ? 

Dan berarti kamu juga merasa 

kondisi tubuhmu juga lagi 

nggak fit juga ya ? 

Iya  F1-TL  

Sebelumnya itu ada sakit 

nggak ? maksudnya kamu tuh 

lagi ngerasa capek,  

Mungkin batin, kalau fisik 

enggak 

F1-S  

Stresnya ya, tapi kalau capek 

fisik nggak ada ? 

Iya   

Kamu tadi bilang kalau kamu 

ada masalah keluarga ? boleh 

tahu nggak kamu hubungan 

sama orang tua gimana ? 

Dulu apa sekarang ?   

Dulu dan sekarang, kalau dulu 

? 

Baik sih, cuma memang ada 

hal yang memang tidak bisa 

diceritain,  

 Subjek menjawab 

pertanyaan dengan 

sedikit tersenyum 
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namun terlihat agak 

cemas 

Bagaimana kamu merespon 

orang tuamu ? apakah kamu 

sering berontak sama mereka ? 

Iya F1-KH, L2  

Inget gak dulu waktu kamu 

masih kecil gitu, ada mainan 

terus kamu gak dibeliin, apa 

yang kamu lakuin ? 

Ya seringnya sih ngamuk F1-KH, L2  

Waktu itu kalo ada barang 

terus kamu gak dibeliin, kamu 

ngambek ya, orang tua mu 

gimana ngrespon itu ? 

Iya, berusaha membelikan    

Jadi dari pada kamu ngambek, 

kamu dibeliin gitu ya ? 

Iya, soalnya kan ya gimana 

ya…. 

  

Iya mudeng-mudeng, dari pada Iya soalnya kan orangtua  Subjek menjawab 
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kamu ngambek dah mending 

ngalah aja dari pada nanti 

malah ngambek 

lebih ngasih fasilitas 

daripada perhatian  

pertanyaan dengan 

sedikit tersenyum 

namun terlihat agak 

cemas 

Berarti kamu ngerasa kalo 

perhatiannya kurang ? 

Heem  Subjek terlihat lebih 

cemas namun tetap 

berusaha menutupi 

dengan tersenyum 

Terganggu kah akan hal itu ? Heem   

Itu aku mau tau yang masalah 

dibeliin terus ngalah wae, itu 

bapak atau ibu ? 

Dua-duanya    

Menurut kamu sosok bapak itu 

yang gimana ? yang gambaran 

umum saja 

Hebat lahh   

Kalo ibu ? Sama, Hebatlahh  Subjek meneteskan 
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air mata dan 

menghapus air 

matanya namun tetap 

berusaha tersenyum 

Waktu kejadian itu pertama 

kali, itu lokasinya di MUA, 

dan kamu tahu disitu lokasi 

nya angker dan banyak seperti 

itunya, banyak mahluk-mahluk 

gaib. Kalo waktu nya ? 

Malem   

Ya maksudnya ada waktu-

waktu tertentu gak, kayak 

jumat kliwon, gitu misalnya.. 

kamu ngrasa waktunya 

berpengaruh juga gak ? 

Iya, berpengaruh. Lebih ke 

malem jumat itu kan 

emang lebih itu…… 

F2-W  

Berarti itu malem jumat ? Enggak, itu pas malem F2-W  
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kamis kliwon kayaknya, 

tapi bukan malem jumat 

kok 

Lha tapi kenapa kok menurut 

mu waktunya sangat 

berpengaruh sama  kejadian itu 

? 

Itu karena lagi puncak-

puncaknya stress terus cerita 

sama kakak 

  

Enggakm, kan maksudnya gini 

loh, kana da yang bilang kalau 

malem jumat kliwon itu 

angker, itu ada hubungannya 

gak kayak-kayak gitu ? 

Enggak tau   

Tapi menurutmu gak ada ya ? 

Cuma lokasinya ya ? 

Iya tergantung orangnya 

juga sih 

  

Tapi itu hari-hari biasa ya  Iya   

Berarti cuma fasenya aja yang Iya, satu lokasi, dua pikiran   
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gak tepat ya ? 

Sebelum kamu kesurupan itu, 

ada trauma gak yang pernah 

kamu alami ? Andaikata tidak 

trauma tapi ada sesuatu yang 

dipendem gitu terus ? 

Ada F1-T  

Ada, dan itu mengganggu tiap 

harinya ? 

Iya F1-T  

Sempet melamun juga  ya tadi 

ya ? 

Iya F1-M  

Terus kamu tuh orang nya 

lebih kayak gimana ? apakah 

kamu tu orang yang tertutup 

sama orang lain atau kamu 

orang yang temennya banyak 

dan kamu cerewet gitu ? Atau 

Flexible, artinya sesuai, 

kalau temennya rame ya 

aku bisa rame, kalo 

temennya diem aku juga 

bisa diem, tapi untuk 

masalah keluarga karena 

L1  
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kamu itu orang yang kalau di 

depan temen-temen mu itu 

langsung waaaaa rame gitu, 

tapi sebenernya kamu tu 

pengen punya waktu untuk 

sendiri ? 

baru, gara-gara kejadian 

itu kan gak boleh stress,  

itu baru mulai bisa 

terbuka sama sahabat  

Tapi sebelumnya ? Gak pernah    

Berarti sebelumnya kamu itu 

bener-bener tertutup ? 

Tertutup  F1-P  

Menurut keyakinan mu sendiri, 

aku gak mau mengatakan itu 

benar atau salah, menurut 

keyakinanmu, kamu kesurupan 

karena apa ? 

Fikirannya kosong, stress 

berat, terus bener-bener 

aku pada saat itu tu gak di 

situ saking stress nya,  

F1-M, F1-S,   

Gini-gini, tak ubah 

pertanyaannya, menurut kamu 

Dua-duanya masuk   
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ini merupakan hal-hal yang 

berhubungan dengan psikologi, 

atau hal-hal yang berhubungan 

dengan hal gaib ? 

Berarti kalo yang berhubungan 

dengan psikologi itu hal-hal 

yang berhubungan dengan 

stress, pikiran kosong, kalo 

yang gaib berarti ? 

Sama juga kan kalo yang 

gaib kalo kita dalam 

keadaan kosong juga  

F1-Y  

Enggak maksudnya kamu 

percaya bahwa ada yang masuk 

di tubuh mu itu orang lain, 

arwah orang lain gitu ? 

Iya, tapi bukan arwah.    

Berarti hantu ? Ya hantu, tapi kan bukan 

arwah, kalo arwah kan gak 

bisa  itu….. 

F1-Y, P1-PP  
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Berarti ada hantu yang masuk 

ke tubuh kamu, hantunya ada 

dua, yang satu nenek-nenek 

dan yang satu cewek manja itu 

? 

Iya   

Nahhh, abis itu gara-gara 

kejadian itu, kamu ngerasa apa 

yang kamu keluhkan ? 

Lebih suka sendiri  D3  

Abis kejadian itu kamu lebih 

suka sendiri ? 

Iya, lebih suka menyendiri 

aja  

D3  

Terus apa lagi ? Takut dengan kaca F1-T  

Takut dengan kaca ? kenapa ? Soalnya kalo pertama kali 

itu kan kadang tertangkap 

gitu 

  

Tertangkap ? maksdunya apa ? Jadi abis kesurupan itu 

kan, dan belum dibersihin 

F1-T, F1-Y, P1-PP  
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semua, kalo liat kaca itu, 

kadang muka nya 

berubah-berubah. 

Ohh berarti itu kamu abis 

kesurupan itu, sempet liat kaca 

dan muka mu berubah-berubah 

? 

Iya   

Berani gak kamu ngomong 

sama aku waktu itu muka mu 

berubah menjadi seperti apa ? 

Lebih….jadinya tu kayak 

muka orang lain. Gendut 

kan ini, itu kadang tirus, 

terus ada lukanya, jadi 

separo itu luka,  

F1-Y, P1-PP Subjek terlihat cemas 

ketika menjawab 

pertanyaan 

Berarti waktu itu kamu ngerasa 

cemas  banget ya, karena hari 

ini aja waktu kamu ngomong 

ke aku aja kamu ngerasa cemas 

Iya F1-P  
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banget gitu ? 

Dan itu bikin kamu trauma 

sampe sekarang ? 

Iya F1-T  

Ada lagi gak ? Tapi kan itu 

sebelumnya sudah pernah liat-

liat juga ? berarti lebih parah 

lagi ? 

Iya, secara kan muka sendiri 

gitu loh 

  

Berarti gini-gini, mungkin 

bahasa lainnya, instensitasnya 

lebih banyak dari pada sebelum 

kesurupan ? 

Iya, lebih jelas   

Lebih jelas tuh lebih sering apa 

lebih gimana ? 

Ya bentuknya juga   

Ohh bentuknya ? tapi lebih 

sering juga kan setelah 

kejadian ? 

Iya, karena kan kalo 

awalnya tu biasanya dari 

asap baru bentuk badan, 

F1-Y, P1-PP  
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kalo ini nggak langsung 

dari mata ke badan 

Kalo sebelum, sebelum 

kejadian yang kamu lihat apa ? 

Cuma sliwer gitu, belum 

yang jelas jelas  

F1-Y, P1-PP  

Kayak suara gitu ? Iya   

Tapi kalo kayak suara-suara 

gitu kamu kedengeran jelas 

nggak ? 

Jelas P1-PP  

Berarti  sebelum kejadian udah 

kedengeran jelas ? 

Iya cuma samar-samar dan 

terlalu memperhatikan lahh, 

cuma ya kayak angin lalu 

doang 

  

Jadi cuma flat-flat aja ya, dan 

itu kamu menjadi semakin 

takut ketika kamu dikasih tau 

sama kakakmu kalo kamu bisa 

Ya tambah down, tambah 

jelas juga 

F1-S, F1-Y, P1-PP  
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liat itu ? Dan abis dikasih tau 

malah tambah jelas 

Dikasih tau nya kapan ya ? Desember    

Maksudnya itu, ini kan 

kejadian, sebelum kejadian apa 

sesudah kejadian ?  

Sebelum kejadian,   

Kejadiannya bulan apa ya ? Desember, jadi desember 

itu mendekati UAS. Ya itu, 

saat prosesnya itu, saat 

kejadiannya  

D1  

Jadi itu, sebelumnya kamu 

ndak tahu kalo sebelumnya 

kamu bisa melihat atau segala 

macem itu, terus kamu juga 

merasa kayak ada sliwer gitu, 

melihat gitu, tapi kamu gak 

Iya   
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yang ya…..cuek-cuek banget 

gitu kan, halah paling itukan 

orang lain begitu, tapi kamu 

begitu dikasih tau kalo kamu 

seperti itu kamu makin takut, 

makin cemas, dan ketika kamu 

makin takut dan makin cemas, 

disitu makin lama makin kamu 

bisa melihat, semakin kamu 

bisa melihat kamu semakin 

cemas lagi dan akhirnya 

kejadian. Gitu ya ?  

Terus sekarang ini yang kamu 

keluhkan lagi apa ? 

Emmm enggak   

Maksudnya abis kejadian itu 

toh, kan kamu jadi bisa lebih 

Iya   
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melihat bisa lebih itu, mungkin 

kamu sering ngomong sama 

mereka gitu ? 

Takut gak kamu ngomong 

sama mereka ? 

Enggak, tapi ya enggak 

semuanya, ada satu dua 

yang berani, tapi 

tergantung sih kalo 

ngomong  

P1-PP  

Oke, kamu habis itu berarti 

pernah kejadian kesurupan lagi 

? 

Pernah    

Kapan ? Setahun yang lalu   

Berarti kamu pernah ngalami 

kesurupan itu dua kali ?  

Sering    

Bentar-bentar, berarti semenjak 

kejadian pertama itu kamu 

Iya, pokoknya saking 

seringnya, jadine cerita 

D3  



261 
 

sering mengalami kesurupan 

ya ? Dan makin lama makin 

sering juga ? 

sama orang tua terus kalo 

ada masalah orang tua 

harus tahu, terus di 

ruqyah 

Jadi habis itu, habis kejadian 

kamu semakin lama kamu 

makin seperti itu dan makin 

lama kamu makin sering 

kesurupan, akhirnya kamu 

dapet saran dari ? 

Kakaknya yang itu untuk 

meruqyah  

  

Di ruqyah dimana ? Di pekalongan    

Gimana respon bapak sama 

ibuk ? 

Ketakutan   

Terus apa lagi  Ya khawatir    

Setuju gak sama pengobatan 

seperti itu ? 

Awalnya enggak, karena 

bapak kan sering ikut 
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pengajian jadi antara 

benernya apa nggak itu 

masih simpang siur  

Tapi akhirnya boleh ? Akhirnya dibolehin karena 

udah lihat anaknya seperti 

itu kan ya gimana lagi 

  

Waktu di ruqyah apa yang 

kamu rasain ? 

Lemes, sempet nangis 

terus teriak-teriak, ya 

gimana ya semenjak di 

ruqyah itu emang sering 

kesurupan  

D3  

Berarti semenjak di ruqyah itu 

enggak kesurupan apa ? 

masih   

Tapi makin dikit ? Enggak makin parah    

Waktu di ruqyah itu kamu 

lemes, terus kamu dibacain 

Enggak tahu, enggak sadar    
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doa-doa juga kan, teriak-teriak 

yang bacain doa ? Waktu 

teriak-teriak itu yang kamu 

rasain apa ? 

Bisa dijelasin gak proses 

ruqyah itu ? 

Ruqyah itu pertama kali itu, 

cerita sama orang tua, 

akhirnya orang tua sama om 

itu menyarankan untuk 

kesitu, terus ke tempatnya 

itu lihat pak ustadznya aja 

udah gak mau, pinginnya 

udah pulang 

  

Boleh tau kenapa ?  Enggak tahu, pokoknya 

udah nek aja….Ketemu pak 

ustadz nya saya diem, abis 

ini langsung nangis, jadi itu 
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masih setengah sadar. 

Kamu kan belum di ruqyah ? 

kok kamu udah setengah sadar 

? 

Iya, sebenarnya saya juga 

bisa flashback jadi yang mas 

nya bilang saya juga masih 

inget  

  

Waktu proses ruqyah itu, kamu 

teriak-teriak juga ? 

Iya, bentak-bentak  D3  

Terus apa lagi ? Muntah-muntah D3  

Terus ada lagi gak ? Pusing, mual, capek, lemes,  D3  

Tapi kayak ada sesuatu yang 

ingin dikeluarkan gitu apa 

enggak ? 

Iya   

Jadi kayak berontak kan ? Iya   

Jadi pengen ngomong, pengen 

teriak, akhirnya bisa teriak, itu 

ruqyah rasanya seperti itu ? 

Iya   
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Stres-stres itu  Pada saat itu hilang, tapi 

setelah gak diruqyah lagi 

ya kembali lagi  

D3  

Apa yang dilakuin pak kyai 

nya ? 

Dikasih minum, didoa-

doain, minum tiba-tiba 

muntah 

D3  

Itu masih inget gak rasanya 

gimana ? 

Ya air putih, tapi tiba-tiba 

muntah  

  

Kenapa bisa muntah ? Enggak tahu, kana ada 

doanya  

  

Jadi kamu ngerasa muntah itu 

gara-gara doanya ? 

Ya mungkin    

Yang jadi masalah abis pulang 

bukannya tambah nggak 

kesurupan tapi malah tambah  

Jadi abis pulang rasanya 

kayak udah sadar, tapi 

abis itu kembali kayak gitu 

lagi  

D3  
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Oh jadi gini, kamu ada fase 

dimana ada kejadian 

kesurupan, abis itu kesurupan 

sering banget, karena sering 

banget akhirnya kakak 

ngomong ke orangtua terus 

orang tua sama om itu 

menyarankan untuk diruqyah 

di tempat itu, abis ruqyah kamu 

teriak-teriak dan segala 

macemnya itu, rasanya kayak 

ada sesuatu yang lama banget 

gak dikeluarin begitu, akhirnya 

keluar semua dan waktu itu 

rasanya plong,   

Heem   

Berarti abis itu plong, kamu Itu cuma bertahan 3 bulan D3  
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rasanya sehat,  

Tapi rasanya cuma seperti itu, 

yang tadinya stress gak stress 

lagi, tapi cuma bertahan 3 

bulan. Lalu habis 3 bulan ? 

Kambuh lagi, abis kambuh 

lagi di bawa lagi ke tempat 

deketnya Unikal, di situ 

ada ruqyah massal.  

D3  

Ohh iya, berarti itu di ruqyah 

lagi ya ? 

Iya, terus itu di bawa ke 

temennya kakak ku, itu 

juga bertahan cuma 3 

bulan 

D3  

Jadi ini kamu di ruqyah, abis 

ruqyah langsung plong, tapi 

cuma bertahan 3 bulan, abis itu 

kalau kamu stress lagi kamu 

balik lagi gitu ya ? 

Iya    

Dan itu abis di ruqyah lagi, 3 

bulan lagi ya ? 

Iya, terus abis itu baru 

dibawa ke temennya kakak 

D3  
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ku, di daerah batang, itu 

juga kayak  

Di ruqyah juga ? Ya itu juga kayak ruqyah 

gitu, dan itu juga bertahan 

3 bulan aja  

D3  

Berarti waktu sehat mu itu 

cuma 3 bulan aja ya ? 

Iya   

Emmm…….kalau andaikata 

kamu sekarang disuruh 

kesurupan lagi, masih bisa ? 

Enggak   

Enggak ? padahal kamu 

katanya 3 bulan ? 

Cuman terakhir, itu pas 

satu tahun itu, kalo gak 

salah itu kan agustus, itu 

kan sempet kerja satu 

tahun. Dari kerja itu jadi 

gak kepikiran sama 

D3  
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masalah, mulai akhirnya 

menata masa depan, ya 

akhirnya gak  pernah 

kayak gitu lagi  

Waktu semester berapa ? Semester 3 aku kerja, dan 

semenjak itu kesurupan itu 

udah gak pernah 

D3  

Kamu kerja ? kenapa waktu itu 

kamu kerja ? 

Soalnya sibuk    

Maksudnya tuh ini kerja 

dibayar atau gimana ? 

Ya kerja dibayar    

Kerja dibayar dimana ? Di salatiga    

Itu posisi kamu lagi kuliah juga 

? 

Iya, tapi cuti….semester 3 

kemarin aku cuti 

  

Jadi kamu ingin kerja ya Iya kerja dan abis kerja 

gak pernah kambuh, 

D3  



270 
 

soalnya bener-bener waktu 

kerja itu posisi sibuk. Dan 

dari situ saya jadinya tahu 

berarti celah saya gak 

kesurupan dan gak 

kembali seperti itu lagi, 

harus menyibukkan, jadi 

posisi-posisi tertib, pikiran 

gak kosong, main terus 

jadi itu gak bakal kena lagi  

Berarti kamu udah ngerti cara 

menangani ya ? 

Iya   

Itu kerja kamu berapa bulan ? Itu kan waktu semester 2 aku 

sambil kuliah, kalo waktu 

semester depannya tuh full 

seperti itu 
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Yang kamu rasain waktu kerja 

itu gimana ? capek apa gimana 

? 

Santai, rileks, emmmm….. 

dan malah gak pernah 

kesurupan sama sekali  

D3  

Kamu malah gak capek, yang 

kamu rasain gimana ? 

Seneng , karena ya mgkn 

udah banyak temen-temen 

yang disitu, dan deadline-

deadline-deadline terus 

gitu kan akhirnya gak 

mikirin seperti itu, jadinya 

waktu disitu malah gak 

pernah kenapa-kenapa 

D3 Subjek menjawab 

pertanyaan dengan 

lebih santai dan 

terlihat senang dan 

tidak cemas 

Di sana temen-temennya baik 

gak ? 

Baik   

Terus apa lagi yang kamu 

rasain waktu kerja ? 

Ya kalo ada hal-hal seperti 

itu ya paling ya udah lahh 

D3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 
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Ohhh kamu lebih kuat dalam 

ngadepi hal-hal seperti itu ? 

Iya, jadi saya dah gak 

peduli 

D3  

Jadi kamu jadi gak takut Iya gak takut   

Dan caramu untuk 

menghilangkan rasa takut itu 

adalah dengan cara kalo ada 

yang ngomongin seperti itu 

kamu cuek-cuek aja, kamu gak 

peduli 

Iya gak peduli   

Selain itu apa lagi ? Jadi 

temen-temenmu menerima 

kamub dan kamu ngerasa 

diterima, kemudian kamu 

ngerasa yaa lebih nyaman gitu 

ya ? 

Iya   

Abis kerja itu kamu pernah Enggak   
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kesurupan gak ? 

Enggak pernah sama sekali ? Enggak, terakhir itu ya itu 

pas kerja itu itu terakhir, 

terus itu kan desember 

hampir satu tahun kan aku 

operasi, itu aku gak tahu aku 

kesurupan apa gak tapi 

rasanya aku tuh kayak di 

tempat lain.  

  

Bentar-bentar, waktu kerja 

kamu kesurupan ? 

Enggak   

Berarti waktu kerja kamu gak 

pernah kesurupan, habis 

kerja…. 

Habis operasi,    

Dan abis operasi itu apa yang 

kamu rasain ? 

Ya lemes   
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Dan itu ngaruh ke badan mu 

semua ? rasanya lemes ? 

Iya   

Selain itu apa lagi yang kamu 

rasain ? 

Ya sempet ngelamun 

kayak blank gitu, ya waktu 

itu sempet dikasih tau kalo 

yang disitu tuh bukan aku,  

P3-KK, P3-L  

Kok kamu bisa tau kalo yang 

disitu bukan kamu ? 

Dari mbak   

Dan waktu itu kamu dimana,  Ya itu, waktu abis operasi 

itu kan lemes gitu kan, dan 2 

hari itu kayak bukan aku 

  

Kenapa kayak bukan kamu ? Ya enggak tau itu mbak nya 

yang bilang,  

  

Itu kan katanya mbaknya, kalo 

menurut kamu sendiri kamu itu 

dimana ? Kan dibius itub posisi 

Ya kalo dibius ya emang gak 

sadar 

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 
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gak sadar kan ? menahan tertawa 

Lha iya, kenapa kamu bisa 

sangat yakin kalo itu bukan 

kamu sedangkan itu 

berdasarkan cerita kakak mu ? 

Yakan soalnya kakaknya 

yang lihat 

  

Enggak kamu sendiri 

ngerasanya kamu di tempat 

lain gak ? 

Enggak aku ngerasanya tidur    

Tapi itu berarti bukan 

kesurupan dong ? 

Tapi itu kan menurut 

kakakku itu bukan kamu, 

gitu  

Kan kesurupan itu kan 

bukan diri sendiri tapi beda 

lagi 

  

Berarti kamu waktu habis 

operasi itu kamu sebenere 

Iya tapi setelah sadar   
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cuma tidur, tapi kata kakakmu 

yang ada di dalam tubuh kamu 

itu bukan kamu ?  

Ohhh setelah sadarnya ? Iyaa, bukan saat itunya   

Sedangkan kamu waktu sadar 

aja masih sadar ? 

Waktu sadar aja masih 

kayak tidur, kan itu lama  

  

Ohh berarti kamu waktu itu 

posisi dibius, masih kamu itu, 

nah abis itu kamu sadar tapi 

kamu ngerasa gak sadar atau 

masih ngerasa tidur dan 

kakakmu bilang itu bukan 

kamu ? 

Iya gitu, terus itu kan aku 

kalo tidur itu kan di ruang 

operasi, kayak pemulihan, 

nah waktu pemulihan itu, itu 

katane bukan aku 

  

Nah selain katane bukan kamu, 

kamu sendiri ngerasa gak sadar 

? 

Iya   
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Padahal orang lain ngelihat 

kamu sadar ? 

Iya   

Berarti orang lain itu lihat 

kamu duduk gitu atau gimana ? 

Enggak, masih tidur tapi 

kayak melek gitu 

  

Terus yang kamu sendiri 

ngerasa bener-bener sadar itu 

kapan ?  

Sadar itu sore, tapi itu 

katanya sudah sedikit 

membuka mata itu ya pagi, 

tapi bener-bener sadar itu 

sore 
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Nama Subjek  : HPS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Kan lokasinya sebelahnya Ulul 

Ahbad itu kan ? 

Heem   

Emang lokasinya itu gimana ? 

rame atau nyeremin atau 

gimana ? 

MUA, itu kan sebelah 

masjid. Ya emang 

nyeremin 

F2-L  

Tempat e nyeremin, nyeremine 

piye ? 

Gelap F2-L  

Tempat nongkrong po itu ? Enggak, itu tu tu kayak 

danau tapi kalo malem 

itu….. itu kan danau kan, 

danau buatan,lah itu kalo 

F2-L, F2-W  
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malem kan sepi 

Ohhh yang di danau buatan itu 

? 

Iya itu   

Danau buatan, sepi, gelap, 

terus tempate kayak gimana 

lagi ? Bisa gambarke tempate 

gak ? 

Yo gelap, tapi tetep keliatan 

karena lampunya terang 

  

Kalo dulu og ? Heem, dulu yo itu sihh, 

gelap, soalnya dulu kan 

masih banyak bangunan, 

masih bangunan baru jadine 

gelap 

  

Nyeremin ya pokoke ya ? Heem   

Kamu lebih cemas mana, 

waktu pagi atau malem ? 

Pagi   

Pagi ? Kenapa ini kamu Kan menurute, kalo pagi aku   
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ngomong gelap, nyeremin ? emang gak terlalu suka, aku 

lebih suka gelap. Wong kalo 

tidur aja aku lebih suka 

gelap kok. Tapi kalo tempat, 

ya kan emang to tempat kalo 

umpamane pagi atau malem 

aku lebih suka malem. Tapi 

kalo ditanya gelap atau 

terang, aku lebih suka gelap 

pada waktu tidur dari pada 

terang. 

Jadi kamu lebih suka malem ya 

? 

Iya soale aku jarang tidur 

kalo malem, kalo tidur gak 

bisa nyenyak kalo malem. 

Jadi bagiku malem jadi 

siang, siang jadi malam. 
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Terus, kan kamu bilang ada 

masalah keluarga, lagi ada 

masalah jadi kan gak mau 

dibicarakan lagi segala macem 

Heem   

Terus kamu tak tanya, menurut 

kamu bapak bagaimana ? 

masih inget ndak ? 

Heem   

Terus kamu jawab, hebat. Kalo 

ibu gimana ? ya sama hebat. 

Kalo ada masalah keluarga 

kenapa dua-dua nya hebat ? 

Soalnya udah selesai semua    

Ohh udah selesai, bisa tahu 

masalahnya apa karena udah 

selesai ? 

Hehehe, yo pertama sih 

sebenere ibuk, faktor 

utama bisa sampai kayak 

gitu itu ibu. Pokoknya aku 

paling males sama ibu dari 

F1-S, F1-T, L2 Subjek menjawab 

dengan sedikit 

tertawa, namun 

perlahan suaranya 

semakin pelan ketika 
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pada sama bapak. Soalnya 

bapak itu kan orang e, ya 

tau lah yang namane 

keluarga pasti ada cek cok 

gitu. Aku marah karena ya 

orang tua selingkuh sih, 

lebih tepatnya ibu, karena 

menurut aku gak semua 

cowok itu gak bener ya, 

tapi bapak itu bener 

yo….makanya aku 

sekarang masalah udah 

selesai semua, ya udah 

menjelaskan 

jawabannya 

Tadi gimana, aku kurang 

nangkep yang bagian itu, 

masalah nya ibu gimana ? 

Ibu selingkuh L2 Subjek menjawab 

dengan sangat pelan 
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Tapi kok nyalahin bapak ? Enggak, aku enggak 

nyalahin bapak 

  

Enggak, maksudku ibu nya ? Owhhh kenapa nyalahin 

bapak karena tulang 

punggung keluarga itu di 

ibu, jadi mungkin sebagai 

cewek itu gak terpenuhi. 

Jadi yo akhire tahu kan 

kenapa ibu nglakuin itu 

karena gak bisa 

memenuhi….. 

L2  

Kenapa bapak gak bisa 

memenuhi ? 

Karena bapak itu kan 

orang e saklek, kalo udah 

itu ya udah itu, maksudnya 

kalo udah satu kerjaan ya 

udah gak mau nyabang-

L2  
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nyabang lagi, beda sama 

ibu, apapun itu mau yang 

penting halal. 

Oke, udahh dan udah gak jadi 

beban toh ? 

Udah enggak hehe  Subjek tersenyum dan 

tertawa ketika 

menjawab pertanyaan 

Berarti udah plong ya sekarang 

? 

Iya mas udah plong hehe  Subjek tersenyum dan 

tertawa ketika 

menjawab pertanyaan 

Emmm itu mulai kapan ya dek 

? ada masalah itu tuh mulai 

kapan ? 

Kelas 4 an ketoke, kelas 4 

sama 3 itu mulainya 

masalah-masalah makanya 

aku juga udah gak itu lagi 

F1-T  

Ohh lah itu selesainya kapan ? Kemarin, semester kemarin. 

Berarti dirimu wawancara 

itu udah selesai. 
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Sekitar november desember itu 

toh ? 

Iya tapi kamu mintae kapan 

? september november kan ? 

aku selesai berarti juli 

sebelum lebaran, lebaran 

udah selesai. 
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Nama Subjek  : HPS 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 13 April 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Selamat sore dek, maaf 

ganggu lagi ya hehehe 

Halah biasa wae to mas, 

gakpapa santai wae 

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Ini kemarin ada yang kurang 

nih dek, sik sik, pertama, 

kamu kemarin bilang kalo 

kamu asli Batang ya ?  

Iya L1  

Emmm…. Bapak kerja apa 

dek ? 

Bapak karyawan swasta L2  

Kalo ibu ? Ibu di rumah, ibu rumah 

tangga 

L2  



287 
 

Kamu kan punya kakak toh 

?? Anak bungsu kamu ? apa 

masih punya adek ? 

Enggak, aku anak terakhir L2  

Oalah 2 bersaudara ya berarti 

? 

Iya L2 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Kakak mu kuliah UNNES 

juga apa gimana ? 

Enggak, udah kerja mas L2  

Dan kamu juga bilang kalo 

kakakmu ikut itu ya… 

perkumpulan indigo itu ya ? 

Iya mas, sama pacarnya 

juga 

L2  

Berarti kakakmu sama 

pacarnya ikutan perkumpulan 

indigo yang di semarang itu 

ya ? 

Iya L2  

Sampai sekarang masih ikut Iya mas masih ikut, tapi itu L2  
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mereka dek ? mas…. Udah gak begitu 

aktif. Mungkin karena udah 

kerja juga kan, jadi ya 

paling kadang-kadang ikut 

ngumpul gitu. 

Itu kan kakakmu, kalo kamu 

sendiri katane ikut juga ? 

Ya gimana ya, kalo dibilang 

ikut sih enggak, tapi ya 

mungkin sempet dikenalin 

aja sama beberapa 

anggotanya. Jadi aku kenal 

beberapa diantara mereka 

L1  

Terus, kamu juga bilang 

SMA mu di pondok modern 

itu ya, kalo SD nya ? 

SD Negeri Proyonanggan 5 

Batang 

L3  

Proyonanggan ? Iya mas Proyonanggan L3  

Kalo SMP nya kan SMP 4 ya Iya SMP Negeri 4 Batang L3  
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? 

Emmm….kalo waktu SD 

kegiatan yang pernah kamu 

ikutin apa aja dek ? 

SD apa ya… paling cuma 

ikut drum band mas, gak 

pernah ikut yang lain-lain 

L3  

Kalo SMP ? drum band juga ? SMP…. enggak, aku ikut itu 

mas… pramuka sama 

paduan suara. 

L3  

Terus waktu SMA ? Itu SMA 

tuh kamu jarang pulang kok 

ya ? kan tinggal di pondok 

nya itu toh ? 

Iya kalo pulang ya mungkin 

seminggu sekali dijemput 

sama bapak 

L2  

Itu waktu SMA ya ? Iya   

Lha terus kegiatanmu waktu 

SMA ngapain aja ? 

Kalo SMA tuh aku ikut 

pramuka paling 

L3  

Nahh, abis itu baru masuk 

UNNES ya ? 

Iya mas   
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Jurusan Tata Boga, kok 

masuk tata boga ? 

Ya soalnya emang dasarnya 

suka itu sih mas, masak-

masak gitu jadi ya masuk 

tata boga 

L3  

Oalahhh, lha kalo waktu 

kuliah kamu ikut apa aja dek 

? Katanya sempet kerja juga 

ya kemarin ? 

Iya, itu kalo waktu kuliah 

aku pernah ikut lekmapala 

? Tau ? 

L3  

Apa itu ? Ya kayak UKM yang isinya 

tuh kegiatan pecinta alam 

sama outbound, kayak-

kayak gitu 

L3  

Selain itu ? Udah gak ada, hehehe  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Lha katane kerja ? itu kamu 

cuti apa piye dek, aku kok 

Jadi gini mas, kan aku juga 

pengen kuliah nyambi kerja 

L3  
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gak patio paham kemarin awalnya, makane waktu 

semester 3 aku mulai ikut 

kerja di salatiga itu disambi 

kuliah mas. 

Lha cuti ne semester 3 ya 

berarti ?’ 

Belum mas, itu kan gini… 

udah ngerasa pas semester 3 

tuh aku gak sanggup kalo 

harus ambil kuliah sama 

kerja bersamaan, lha itu 

baru aku ambil cuti di 

semester 4 nya, gitu 

L3  

Sik sik, berarti kamu kuliah 

semester 1 sama 2, itu belum 

kerja, pas masuk semester 3 

baru kerja, tapi itu masih 

disambi kuliah, terus semester 

4 nya baru ambil cuti ya ? 

Iya   

Lha cuti satu semester brarti Iya itu cutinya satu semester L3  
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ya ? 

Terus sekarang ngekos ya ? Iya mas ngekos L3  

Sendiri ? Iya    

Kos mu sebelah mana sih ? 

Kapan-kapan tak dolani dek 

hehehe 

Halah, tau MUA kan ? nah itu 

maju dikit ada gang ke kiri 

aja, ntar masuk gang itu 

sampe ke kalimasada. Ntar 

misal kamu mau main tinggal 

bilang aja. 

  

Lha pulang e ?  Jarang pulang mas, hehehe  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum 

Seberapa jarang ? Ya dua sampe tiga kali 

mungkin dalam satu 

semester, tergantung situasi 

juga sih mas 

L3  

Kalo main sama temen-temen Ya tergantung sih mas   
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mu gitu sering ? apa jarang ? 

Tergantung apa ? Ya aku tuh orang e kalo 

diajak main ya pikirane harus 

nyari uang dulu. Kalo dulu 

emang apa-apa dari orangtua. 

Tapi kalo sekarang aku tuh 

mikirnya kalo mau main ya 

harus kerja dulu, nah nanti 

kalo udah kekumpul uang nya 

baru main. Ya banyak sih 

yang ngajak tapi kalo misal 

nih mereka ngajaknya hari 

senin, padahal aku hari senin 

nggak bisa ya nggak tak 

paksain. Jadi ya kalo bisanya 

minggu ya minggu, gitu sih 

mas kalo prinsip ku sendiri. 

  

Lha itu berpengaruh nggak Iya pengaruh   
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sama banyak sedikitnya 

temen mu ? 

Kenapa bisa pengaruh ? Ya karena gara-gara itu 

banyak temen kampus yang 

jarang ngajakin main. Ya 

karena emang aku orang nya 

gitu, kalo hari itu gak bisa ya 

gak meh tak paksain gitu 

  

Ohh, yaudah dek itu dulu aja 

ya…  

Iya mas   
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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

RA 

di tempat, 

 

Saya Aditya Golda Mahardika, NIM 13.40.0202, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Proses dan Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Terjadinya Kesurupan pada Usia Remaja” di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

kesurupan pada usia remaja.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek yang pernah mengalami kesurupan pada usia remaja. Waktu 

dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara subjek 

dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan dalam 

penelitian ini. 

Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan 

lain yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti 

menyatakan bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial 

dan finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 
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Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila 

dirasa ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari 

penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian 

ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat 

menghubungi saya Aditya Golda Mahardika 088215595241. 
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Nama Subjek  : RA 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 27 November 2016 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Usiamu berapa ya ? 20 tahun L1  

Terus habis itu kan asal 

sekolahe SMA 1 Boja toh ? 

Heem L1  

Tempat tinggal ? Puguh L1  

Emm...berarti sekarang sudah 

semester ? 

5 L3  

Jurusan PGSD ? PGSD L3  

Fakultas ? Ilmu Pendidikan   L3  

Unnes ya ? Iya L3  

Berarti masuk ke Unnes tahun 

? 

Tahun 2014 L3  

Nahh, itu pas kejadian itu Berapa ya….. kelas 1 SMA tu  Subjek menjawab 
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kamu usia berapa ? aku jek berapa ya ? pertanyaan sambil 

memandang ke atas 

Kelas 1 SMA ya ? Iya   

Kejadiane piye ? awal-awale ? 

sing paling awal 

Paling awal itu aku ikut itu 

loh kan pramuka kan ada 

muncak, terus ikut muncak 

D1  

Acara prasyarat ya ? Bukan, napak tilas D1  

Ohh napak tilas Heem napak tilas, terus di 

situ kan kayak juru kuncine 

itu bilang kalau misal gak 

suci itu kan gak boleh aneh-

aneh. Lha pas itu aku kan 

gak suci, terus duduk di 

akar 

D1, F1-Y Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tangannya di letakan 

di atas meja 

 

Gak suci itu mens ? Heem, duduk di akar 

pohon. Kan capek. Jadi 

waktu itu berdirinya 

sembarangan sih, duduk di 

D1, F1-Y, P1-PP  
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atas akar pohon. Tapi 

waktu itu gak tahu apa-apa, 

langsung pulang kan. Nah 

waktu itu kan aku masih 

mondok. Jadi dipondok itu 

kan tau sendirilah, pak 

Kyai nya itu kan kayak 

nyembuhin orang kayak 

gitu, terus dibuangnya di 

pondok gitu…… 

Pertama kena tuh disitu. 

Pertama munculnya tu 

disitu. 

Muncul apa ? Kayak pas kerasukannya tuh 

disitu di pondok itu, 

awalnya….. 

  

Berarti gak waktu di SMA itu 

? 

Enggak, di SMA itu udah 

kedua kalinya. Baru tau 
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semuannya…. 

Tapi berarti awalnya di 

pondok. 

Tapi kata pak Kyainya itu 

kenanya gak pas di pondok, 

tapi pas di medini. 

D1, F1-Y, P1-PP  

Oke, sebelum kita bahas yang 

medini. Waktu pas di 

pondoknya itu toh kejadian 

kesurupanne ? Wah iki aku 

malah rak ngerti hehehe….. 

itu kok bisa terjadi awale piye 

? kok sampai bisa terjadi 

Awalnya kan kalo lagi mens 

kan gak ada kegiatan apa-

apa kalo di pondok, paling 

cuma di kamar. Nah pas itu 

kan pada ngaji aku di 

kamar sendirian terus di 

pondoknya itu ndelalah ada 

mbak nya yang sering 

kesurupan juga. Terus gak 

tau gimana pokoknya aku 

di kamar tuh udah gak 

sadar 

D1, F1-TL  

Sebelum gak sadar apa yang 

kamu inget ? 

Ya aku cuma di kamar aja 

kayak baca-baca buku, itu 

D1, F1-M, F2-L  
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lagi baca novel tapi gak tau 

kok tiba-tiba denger mbak 

nya jerit terus ngalamun 

gitu.  

Berarti mbak e jerit ? Iya, kan di aula sedang aku 

di kamar. Mbak nya di aula 

lagi ngaji, terus mbaknya 

jerit-jerit kesurupan gitu. 

Terus aku denger dan tetep 

dengerin kan, entah kenapa 

pikirannya tuh langsung 

kosong 

D1, F1-M, F2-L  

Oke, tiba-tiba kamu pikirane 

kosong dan gak sadar ? 

Heem   

Selain kamu melamun gitu ada 

lagi gak? maksudte yang 

diinget  

Mungkin karena 

pikirannya itu lagi kacau ya 

kan waktu itu lagi ada 

masalah sama seseorang 

D1, F1-S, F2-L  
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lah. Lagi ada masalah terus 

kepikiran, lagi gak ada 

kegiatan lagi gak ada 

temennya 

Lha terus kan disitu ada 

kejadiannya, lha pas 

kejadiannya itu kamu ngerti 

gak apa yang terjadi ? 

Nggak tau apa-apa   

Ya maksudte diceritain sama 

temen-temen 

Diceritain sama temen-

temen, emm paling 

diceritain kamu tuh gini 

pluk tadi kayak misalnya 

kan itu di aku yang masuk 

ke diri aku tu ada tiga. 

D2, P1-PP  

Ya maksudte apa yang terjadi 

? 

Yang diceritain temen ku 

itu kayak teriak-teriak, 

terus nari, terus graung-

graung kayak macan kayak 

D2, P2-GK, P2-G  
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gitu. Tapi itu di pondok 

nggak kayak gitu. Di 

pondok itu cuma diem. 

Yang waktu di pondok 

kesurupannya gimana ? 

Kalo yang di pondok itu 

cuman diem aja. Diem gitu 

aja di pojokan katanya, 

diem terus…. 

D2, P2-GK  

Terus habis itu ? Habis itu kan ditanyain gak 

nyaut, terus dipanggilin pak 

Kyainya. Aku tu diceritain 

temenku tu oh ini tu ada 

yang lewat gitu katanya.. 

D2, P1-PP  

Terus emm tapi berarti waktu 

di pondok kamu belum teriak-

teriak ya ? 

Belum   

Belum sampai kayak gitu ? Heem. Cuma masuk tok 

kayak gak ngapa-ngapain 

F1-Y  

Diem ? Diem gitu tok gak ngapa- D2, F1-M  
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ngapain. Ditanyain gak 

ngrespon 

Kaku berarti badanne ? Heem, kayak dipojokan 

duduk diem aja 

D1, D2, P1-SK  

Yang waktu itu, yang kejadian 

pas kesurupan itu kamu 

ngerasakke apa ? atau bener-

bener gak…. 

Enggak tau apa-apa D2  

Berarti bener-bener hilang 

sadar ? 

Heem bener-bener gak tau 

apa-apa. 

D2  

Kayak apa ? pingsan ? Kayak pingsan tapi kalo 

pingsan itu kan kalo 

digotong itu masih 

sempoyongan kalo pingsan. 

Tapi kalo itu dah gak ada 

rasa apa-apanya. 

D2  

Kayak mimpi atau gimana ? Mungkin kayak tidur ya ? D2  

Kayak tidur ? berarti kamu Heem  D2  
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ngerasa kayak orang mimpi 

gitu ? 

Bisa denger orang lain gak ? Enggak  D2  

Tapi kayak orang tidur ?  Heem, bener-bener gak tau D2  

Lha habis itu, habis 

dipanggilin pak Kyainya apa 

yang terjadi ? kyai nya 

ngapain gitu diceritain gak ? 

Enggak diceritain kyainya 

ngapain, kayak baca doa 

aja tapi habis itu aku tidur 

sampai pagi. 

D3  

Berarti habis itu kamu gak 

sempet sadar ?  

Gak sempet sadar. Tidur 

sampai pagi 

D3  

Oh berarti itu lanjut sampai 

pagi ? 

Iya, sampai pagi terus itu kan 

hari sabtu aku gak berangkat 

sekolah njuran 

  

Terus pagi-pagi udah sadar ?  Udah biasa aja, bangun itu 

udah biasa aja. Kayak gak tau 

apa-apa 

  

Sakit dan segala macem gak 

ada ? 

Nggak   
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Nah itu kan baru yang 

pertama, yang kedua? 

Nah yang kedua tuh di 

SMA. Di SMA itu kan 

soalnya aku barengan sama 

temen ku itu toh, Ningrum 

sama Savira. Ehh sama 

Yulinar juga. Jadi misalnya 

karena kena nya sama 

disitu, mungkin kalau 

dianya masuk aku juga ikut 

histeris. Jadi aku histeris 

nya kalau ada Yulinar sama 

Ningrum. 

D1, F2-L  

Jadi kalau ada orang lain yang 

masuk atau kesurupan, berarti 

kamu ikutan ? 

Iya   

Tapi kalau gak ada ? Gak ada   

Berarti sampai sekarang kayak 

gitu ? 

Enggak, sekarang udah 

enggak 
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Tapi kalau dulu, akhir-akhir 

itu kalau ada orang lain yang 

kesurupan kamu ikutan ? 

Selain Yulinar sama Ningrum   

Tapi selain itu enggak ada ? Enggak   

Disitu kesurupan beberapa kali 

ya ? 

Beberapa kali. Pokoknya 

setiap denger dua orang itu, 

pasti aku ikut. Terus rasa 

sakitnya tuh di sini. 

Sebelum kesurupan tuh 

ngerasa sakitnya tuh di sini. 

D1, P1-PTE, P1-SK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk leher 

bagian depan 

 

Di leher ? Heem   

Terus mana lagi ? Disini, cuman disini. Kalau 

mau masuk aja aku ngerasa 

kok.  

D1, P1-PTE, P1-SK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk leher 

bagian depan 

Itu waktu pas lagi masuk itu , 

teriak-teriak gitu ? 

Enggak, aku tuh diem aja 

tapi ini tuh kayak gerak-

gerak gini loh 

D1, P1-PTE, P1-SK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk leher 
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bagian depan 

Badan mu gerak sendiri ? Enggak badannya malah 

enggak gerak cuman ini nya 

tok yang gerak 

D1, P1-SK  

Berarti itu sebelum ? Sebelum, mungkin ya 

mungkin proses masuknya 

dia ke dalam tu lewat sini 

D1, F1-Y Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk leher 

bagian depan 

Ada lagi gak ? Enggak, itu lagi pelajaran. 

Pokoknya kalau udah 

denger suaranya Yulinar 

sama Ningrum pasti itu ikut 

sendiri. 

D1, F2-L  

Terus habis itu, kok bisa 

sembuh ? 

Bisa sembuhnya itu, jadi di 

rumah itu kan kayak ada 

wayangan gitu. Kalo 

wayangan yang ketukan 

pertama itu kan sakral nah 

D1  
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aku nonton dan akhirnya 

masuk juga. Terus 

dipanggilin bapak 

dalangnya, terus gak tau 

diapain sama bapak 

dalangnya. Gak tau deh 

sampai sekarang udah gak 

gitu lagi. 

Diceritain gak diapain gitu ? Enggak tau, enggak 

diceritain soalnya bapak 

ibuku takut. Enggak 

diceritain aku. Terus itu 

kan lagi di rumah. Pas itu 

lagi di rumah, bapak ibuku 

gak ada yang mau cerita. 

Paling sedulur-sedulurku 

cuman bilang kamu ki 

disajeni. He’e terus tak 

D3 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum  
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tilek’i ah di bawah kasurku 

tu kayak ada rokok, terus 

ono kembang tujuh rupa 

kayak gitu, terus makanan-

makanan kayak risol-risol 

gitu.  

Berarti terus proses sembuh e 

gara-gara itu ? 

He’em pak dalangnya itu   

Habis itu sampai sekarang ? Enggak. Sampai sekarang 

enggak 

  

Kalo mungkin ngerasa takut 

sampai sekarang ? 

Aku tu gak pernah takut   

Berarti dari dulu gak ada takut 

? 

Nggak takut yo   

Berarti sebelum kejadian 

kesurupan itu yang awal, atau 

pas beberapa saat kejadian 

kesurupan yang awal-awal itu 

Heem lagi ada masalah F1-S  
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kamu lagi ada masalah ya ? 

Terus bikin stress ? Heem, soalnya tertekan  F1-S  

Ada rasa takut atau cemas gitu 

? 

Enggak cuma tertekan aja   

Mungkin kayak pengen marah 

tapi gak bisa diungkapin ? 

Oh itu ya heem. Kayak aku 

tu pengen nangis tapi gak 

bisa nangis. Pengen marah 

tapi gak tau harus 

ngelampiasin ke siapa, 

akhirnya dipendem sendiri. 

P1-PTE 

 

 

Berarti kayak cemas to ? Heem, kayak dipendem 

sendiri  

P1-PTE  

Terus kamu waktu itu lagi 

mens ? 

Waktu kena nya iya F1-TL  

Berarti yang beberapa kali itu 

lagi mens ya ? 

Heem F1-TL  

Lagi capek juga gak ? Lagi capek juga iya, habis 

misalnya kan habis 

P3-C 

 

Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 
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kesurupan terus sadar itu 

badannya capek semua 

menunjuk bagian 

pundaknya 

Enggak, maksudku 

sebelumnya ? 

Sebelumnya enggak   

Tapi mens ? Iya   

Pusing atau apa sebelum itu, 

ada gak ? 

Enggak, sakit tok di sini  P1-SK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menunjuk leher 

bagian depan 

Sakit di leher ya ? Heem, kayak itu loh kayak 

mau dicekek itu loh 

P1-SK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

mendekap leher 

bagian depan dengan 

kedua tangan 

Kalau kamu misal dulu waktu 

kecil bayangin waktu kecil 

gitu, ada barang terus kamu 

pengen beli. Lah orang tua mu 

Nangis   
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gak mau beliin. Yang kamu 

lakuin apa ? 

Kalau tetep gak dibeliin ? Ngamuk   

Orang tua mu responnya 

gimana ? 

Responnya dibiarin aja,    

Dan itu terus ? Iya, sampai sekarang aja 

iya kok. Jadi aku lebih 

mending diem dari pada 

aku minta. Jadi aku tak 

pendem dewe. Aku pengen 

yo wes tak pendem dewe. 

Dari pada malah dicuekin 

F1-KH, F1-P  

Berarti kamu orang yang apa-

apa suka mbok pendem sendiri 

gitu ? 

Ya seperti itu F1-P  

Nah itu menurutmu, lokasi 

sama waktunya itu ada 

hubungan eratnya nggak sama 

Kalo lokasi iya,   
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kejadian kesurupanmu itu ? 

Lokasi iya, dimana ? Lokasi kejadiannya itu kan di 

itu sih…..emmm lokasi apa ? 

  

Waktu kesurupannya ? Ya 

mungkin itu gara-gara kamu 

habis dari medini ? 

Iya   

Kalau waktu ? Enggak, kayaknya cuma 

karena lokasi tok. Karena 

di medini kan itu sih… 

F1-Y, F2-L  

Angker ? Iya F1-Y, F2-L  

Kamu tadi juga ngomong 

sempet ngelamun to ? Sempet 

pikirannya kosong sebelum itu 

? 

Heem, sempet pikirannya 

kosong sebelum masuknya 

yang pertama kali. 

F1-M  

Terus itu kamu pernah 

ngalami trauma gak ? Atau 

masalah-masalah yang nggak 

terselesaikan ? 

Emmmm…….   
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Ya kalau enggak ada ya 

ngomong aja gapapa 

Enggak ada kayaknya   

Kamu orang yang tertutup 

sama orang lain atau orang 

yang gimana ? 

Piye ya… emmmm lebih 

tepatnya tertutup 

kayaknya. Soalnya aku 

lebih…..mending aku 

memperlihatkan kalau aku 

bahagia dari pada aku 

nangis curhat sama temen. 

Biar mereka yang mikir 

sendiri, biar mereka yang 

tau sendiri. 

F1-P, F1-KH Muka subjek menjadi 

lebih serius dan 

sedikit cemberut 

 

Berarti kamu tertutup ya ? Heem F1-P  

Menurutmu kamu kesurupan 

itu karena apa ? Apa karena 

psikologismu, atau karena 

setan atau karena apa ? 

Nah mungkin itu gini, kalo 

aku pikir itu karena 

pikirannya kosong, karena 

mungkin sugesti dari diri 

aku juga. Terus misalnya 

F1-M, F1-Y  
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kayak….. itu kan kayak ada 

yang percaya ada yang 

nggak percaya ya, aku aja 

kalau misalnya aku nolak 

aku….piye ya kayak 

mempersilahkan dianya 

masuk. Kalo setan mungkin 

ya percaya nggak percaya 

Ya maksudnya kalau waktu itu 

kamu percaya nggak kalo itu 

gara-gara itu ? 

Heem kalau waktu itu 

percaya, tapi tak pikir-

pikir…… 

 Subjek mulai sedikit 

tersenyum ketika 

mengakhiri jawaban 

Ya kan itu sekarang, kalo dulu 

og ? 

Kalau dulu kayak nya iya,  F1-Y Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

menahan tertawa 

Kayaknya apa emang iya ? Iya kayaknya. Ya pengaruh 

setan kayaknya 

F1-Y Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 
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menahan tertawa 

Itu dulu ? kalau sekarang ?  Kalau sekarang dipikir-pikir 

kayak nya enggak masuk akal 

juga  

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

menahan tertawa 

Sudah  Oke   
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Nama Subjek  : RA 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Dek, kemarin kan kamu bilang 

kalau kesurupan mu itu kan 

gak cuma terjadi sekali, tapi 

beberapa kali. Yang pertama 

kali itu kan pas di pondok, 

terus setelah itu di SMA. 

Masih inget waktu di SMA 

udah berapa kali kesurupan ? 

Wahhh lupa mas hehehehe  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

tertawa 

Lha kalo waktu di SMA itu 

kamu kan bilang e pas 

sebelum kesurupan itu gara-

gara denger temen mu 

kesurupan terus kamu ne jadi 

Nggak sihh, cuma itu aja   
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tiba-tiba ikut kesurupan, terus 

kamu juga kemarin sempet 

cerita kalo sebelum kesurupan 

tuh leher mu kayak gerak-

gerak sendiri gitu, selain itu 

ada lagi gak ?  

Lha terus pas kesurupannya 

berarti kamu gak sadar ya ? 

Bener-bener gak sadar   

Diceritain apa aja sama temen-

temen mu, waktu kesurupan di 

SMA itu kamu ngapain aja ? 

Ya kalo katanya sih kayak 

nari-nari gitu, ada juga 

yang bilang kalo matanya 

melek kayak orang nari di 

bali gitu, graung-graung 

gitu kayak macan, terus apa 

lagi ya….. kayak e itu doang 

sih 

P2-GK  

Tapi kamu bener-bener gak 

sadar ya ? 

Bener-bener gak sadar, kayak 

orang tidur gitu 
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Lha terus abis itu, pas kamu 

sadar, kamu kemarin bilang 

cuma ngerasa capek, udah 

capek doang ? diajak 

ngomong nyaut gak dirimu ? 

Ya awal-awale tuh masih 

kayak bangun tidur gitu, 

ditanya-tanyain belum 

begitu bisa jawab, yo piye 

ya….. ibarate nyawane rung 

balik lah hehehe 

P3-KK Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

tertawa 

Berarti itu belum sadar betul 

ya ? 

Yo tapi itu bentar doang, 

abis itu dijak guyon sama 

yang lain, ya bisa 

ngerespon.  

D3  

Kalo abis kesurupan berarti 

sempet diajak ngomong dan 

kamu belum bisa respon, terus 

abis itu badan mu ngerasa 

capek, ada lagi gak ? sakit ? 

nyeri ? 

Kayake gak ada sihh mas, 

kalo sakit tuh malah pas 

sebelum kesurupan di 

bagian leher itu. 

D1  

Kalo waktu ne pas di SMA tuh 

kapan wae kesurupanne ? 

Lupa, itu beberapa kali soale 

kalo di SMA 
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Ya maksudte pas malem atau 

pagi 

Kalo gak salah sih pagi 

pernah, siang pernah, sore 

menjelang maghrib juga 

pernah, tapi kalo malem gak 

pernah kalo di SMA 

  

Berarti pokoke tiap ada dua 

orang temenmu itu kesurupan, 

kamu bakalan ikut kesurupan, 

entah itu kapan waktunya ya ? 

Iya, tiap denger dua orang 

itu pokok e 

F2-L  

Kalo lokasine sendiri di SMA, 

menurut mu gimana ? 

nyeremin kah, atau mungkin 

angker ? 

Kalo menurutku biasa aja sih, 

hehehe 

  

Biasa aja ya berarti ? Heem biasa aja   

Terus katane kan kamu punya 

masalah sama si Savira ya ? 

Iya   

Lha itu bisa gak kamu ceritain 

sebenarnya tuh masalah apa 

Aku juga sebenere kurang 

paham mas sama masalahe, 

D1  
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sih yang terjadi antara kamu 

sama dia ? 

soale tiba-tiba dia ngejauhi 

aku 

Awalnya sebelum ngejauhi 

kamu tuh dimana ? 

Ya waktu napak tilas itu, 

itu masih baik-baik aja 

D1  

Berarti pulang napak tilas 

udah gak baik-baik aja ? 

Nah itu kan aku pulang tuh 

bar napak tilas itu toh, lah 

tiba-tiba tuh dia tak 

hubungi gak nyaut. 

D1  

Terus masalah nya apa ? Lha itu, dia aja yang tadine 

duduk sebelahku langsung 

nggak mau sebelahan lagi  

D1  

Lha kenapa gak mau 

sebelahan lagi ? 

Ya nggak tau,   

Sama sekali enggak tau ? enggak   

Mungkin ada hal-hal yang 

terjadi diantara kalian berdua ? 

Enggak tau, karena abis itu 

beberapa hari kemudian dia 

pindah sekolah 

D1  

Dan ketika dia pindah, kamu Ya masih tapi enggak D1  
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masih ngehubungi dia ? dibales 

Berarti kamu waktu napak 

tilas itu kamu gak ngerasa ada 

apa-apa antara kamu sama dia, 

dan ketika di sekolah tiba-tiba 

entah kenapa dia jadi ngejauh 

dari kamu ya ? 

Iya   

Dia pindah sekolah nya pas 

kamu masih kesurupan atau 

pas udah nggak kesurupan lagi 

? 

Pas udah gak kesurupan 

lagi 

D1  

Berarti pas kamu masih 

kesurupan sampai akhirnya 

sembuh gara-gara dalang itu 

tuh dia masih ada di sekolah 

ya ? 

Iya   

Satu kelas sama kamu toh ? Iya satu kelas   

Sejak kapan deket sama dia ? Ya sejak SMP, kan satu D1  
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SMP dulu barengan 

Sedeket apa kamu sama dia ? Ya deket, temen curhat, 

terus temen nari juga 

D1  

Dan ketika dia menjauh itu, 

apa yang kamu rasain ? 

Ya beda aja, biasanya ada 

temen yang diajak guyon, 

terus sekarang jadi gak ada 

kan ya beda aja 

D1  

Lha terus itu kemarin itu, yang 

katane kamu ngerasa stres itu, 

rasane pengen nangis itu ? 

Iya rasane tu karena beda 

itu ya, malah jadi stres 

sendiri. Kadang juga 

gimana ya… rasanya tu 

pengen nangis, pengen 

marah, tapi tu aku gak tau 

harus ngungkapinnya ke 

siapa, jadi ya tak pendem 

dewe gitu loh mas 

D1, F1-S, P1-PTE  

Kamu juga kemarin bilang 

katane terbiasa apa-apa mbok 

Iya   
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pendem sendiri, gitu ya ? 

Coba tak simpulin ya dek, 

berarti emang kamunya punya 

kebiasaan apa-apa mbok 

pendem sendiri, kamu juga 

tertutup sama orang lain, 

kemudian orang yang paling 

deket sama kamu juga tiba-

tiba ngejauhin kamu, akhirnya 

bikin kamu stres, nggak tau 

harus cerita ke siapa, semua 

mbok pendem dan rasanya 

kayak pengen nangis dan 

pengen marah tapi gak tau 

kenapa bisa gitu ya ? 

Iya mas   

Yaudah dek, itu aja dulu  Iya    
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Nama Subjek  : RA 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 20 April 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Halo dek, apa kabar ? Baik mas   

Ada beberapa hal yang mau 

aku klarifikasi sih dek, 

emm…. Bentar ya  

Hehehe iya  Subjek menjawab 

sambil tersenyum dan 

tangan diletakkan di 

atas meja 

Rumah mu mana dek ? Puguh L1  

Jurusan PGSD ya ? Iya PGSD L3  

Fakultas ? Ilmu Pendidikan   L3  

Unnes ya ? Iya L3  

Berarti masuk ke Unnes tahun 

? 

Tahun 2014 L3  

Terus habis itu kan asal Heem L1  
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sekolahe SMA 1 Boja toh ? 

Kamu anak ke berapa dek ? Tiga L2  

Punya adek ? Enggak, aku terakhir L2  

Bungsu berarti ya ? Iya L2  

Terus ini dek, emm…. SD mu 

dulu dimana ? 

SD Negeri Puguh  L3  

Terus kegiatan yang kamu 

jalani waktu SD tuh apa aja 

dek ? 

Pas SD ki pramuka, nari. L3  

Oalahhh, nari sama pramuka 

ki wis ket SD to ? 

Iya    

Terus SMP nya dimana ? SMP Negeri 3 Boja L3  

Kegiatannya ? sama ?  Iya sama, SMP tu nari sama 

pramuka juga 

L3  

Udah itu tok ? gak ada yang 

lain 

Emmm…. SMP ki nari, 

pramuka, sama PMR juga 

ndeng 

L3 Subjek menjawab 

sambil melihat ke 

atas 

Berarti SMP kamu ikut nari, Iya   
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pramuka, sama PMR ya ? 

Terus abis lulus dari SMP, 

kamu masuk SMA 1 ya ? 

Iya   

Waktu SMA kegiatannya apa 

aja ?  

SMA itu ikut pramuka, 

nari, terus pernah ikut 

teater, sama paduan suara 

juga 

L3  

Pramuka, nari, teater sama 

paduan suara ya ? 

Iya   

Lha yang mondok itu ? Oh iya mondok juga L3  

Berarti mondok nyambi 

sekolah juga ya ? 

Iya   

Mondok dimana ? Di boja    

Kegiatan di pondok ngapain 

aja ? 

Ya ngaji mas   

Kalo waktu kuliah masih 

mondok ? 

Udah enggak    

Berarti cuma SMA aja ya Iya   
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mondok nya ? 

Terus pas abis lulus SMA, 

kamu neruske di UNNES ya ? 

Iya  Subjek menjawab 

sambil sedikit demi 

sedikit bersandar 

pada kursi 

Jurusan apa ? PGSD L3  

Fakultas nya Ilmu Pendidikan 

ya itu ? 

Iya   

Terus kalo waktu kuliah 

kegiatan yang kamu ikuti apa 

aja ? 

Kuliah ya ?   

Iya Kalo kuliah aku ikut 

HIMA, nari, teater sama 

paduan suara. Hampir 

sama kayak waktu SMA 

L3  

Nah terus kamu kan kuliahnya 

di ngaliyan ya ? bukan di 

gunung pati ya ? 

Iya   
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Itu kamu lajo dek tiap hari ? Iya   

Pernah ngekos ? Enggak sih, lajo aku tiap 

hari 

L3  

Biasanya pulang jam berapa 

dek ? 

Ya gak mesti sih,    

Ya rata-rata lah, sering nya 

kamu pulang sampai jam 

berapa ? 

Ya kadang maghrib pulang L3  

Berarti dari awal semester 

sampai sekarang lajo terus ya 

? 

Iya   

Padahal kamu kadang ngajar 

di sanggar juga kan ? 

Iya ngajar nari itu kan L3 Subjek menjawab 

sambil tersenyum dan 

menganggukkan 

kepalanya 

Oalahh, ya udah dek itu dulu 

aja ya  

Iya mas   
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Nama Subjek  : RA 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE OBSERVASI 

Gini dek, jadi kemarin itu kan 

kita udah beberapa kali 

wawancara dan ada beberapa 

hal yang mungkin kurang aku 

tanyain, jadi urutannya 

kejadiannya tuh dari kemarin 

menurutku kurang jelas. Jadi 

mungkin kamu bisa jelasin 

rentetan kejadiannya satu per 

satu 

Dari awal nih ?   

Iya dari awal coba Emm… jadi gini, awalnya 

itu kan muncak itu kan 

D1 Subjek meletakkan 

tangannya di atas 

meja 
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Iya muncak, coba diceritain 

mungkin sebelum muncak 

ngapain aja, dikasih 

pembekalan apa nggak 

sebelum kesana, coba jelasin 

Ya dikasih pembekalan 

dulu 

D1  

Dikasih pembekalan sama 

kakak kelas ya ? Pembekalan 

nya isinya apa aja ? 

Ya paling itu, ati-ati kalo di 

sana jangan ngawur. Terus 

jaga sopan santun karena di 

sana kan angker itu to 

D1  

Iya berarti dari awal udah 

dapet pembekalan dulu dan 

udah dikasih tau kalo di sana 

angker. Terus abis itu, 

berangkat ke medini ya ? 

Iya   

Terus apa lagi, ceritain coba di 

medini ngapain aja ? 

Haduh komplit ki, ya udah 

agak lupa aku 

  

Ya yang kamu inget aja Emm…. Di medini tuh ya 

acara pramuka itu to, 

D1 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 
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outbond, terus yang acara 

dibangunin pagi-pagi itu,  

mengusap mata 

Lha terus yang foto-foto sama 

duduk di akar pohon itu kapan 

? 

Ohh itu kan sampe sana 

kan siang menjelang sore 

mas, nah karena kita gak 

ada kerjaan sedangkan 

outbondnya itu mulainya 

pas sore hari nya, sampe 

sana ya kita langsung foto-

foto itu. 

D1  

Terus yang di kasih tau sama 

juru kunci nya itu ? 

Ohh iya, itu kan sore ya 

foto-foto sama duduknya 

itu, pas malem nya tuh ada 

acara kunjungan ke 

rumahnya juru kuncinya di 

sana. Terus d ceritain ya 

kayak pengalaman-

pengalaman orang lain yang 

D1, F1-Y  
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muncak ke medini, liat 

hantu, kayak-kayak gitu. 

Ya intine waktu itu kita 

suruh ati-ati aja gitu 

Dan kan aku juga di sana 

waktu itu, temen-temen mu 

kayak e malah pada takut ya ? 

Iya  Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

sedikit tersenyum 

Lha kamu takut juga gak ? Iya takut, tapi ya mencoba 

biasa aja 

D1, P1-PP Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

sedikit tersenyum 

Terus abis itu pulang ya ? Pagi 

pulang e ?  

Iya   

Pulang itu langsung ke pondok 

apa gimana ? 

Enggak, aku pulang ke 

rumah dulu 

D1  

Pulang ke rumah langsung 

istirahat ? 

Iya langsung istirahat D1 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menganggukkan 

kepala 
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Terus abis itu ke pondok ? Iya, hari berikutnya ke 

pondok 

D1  

Tapi di pondok cuma diem di 

kamar ? gak ngapa-ngapain ? 

Iya, kan lagi mens waktu itu D1, F1-TL  

Terus kalo yang ada masalah 

sama temen mu itu kapan ? 

Gini…. Itu kan aku pulang 

sik to ke rumah, terus ke 

pondok, lha sebelum 

kejadianne itu, yang waktu 

aku kesurupan itu kan aku 

pagi ne masih berangkat 

sekolah to itu, lha itu tuh 

aku udah mulai ngerasa 

kalo dia ngejauhi aku 

D1, F1-S  

Terus apa lagi yang terjadi ? Ya itu, cuma itu  Subjek mulai 

bersandar pada kursi 

dan meletakkan 

menyedekapkan 

tangan nya 
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Berarti kamu ngerasa dijauhi 

ya? 

Iya, lha wong biasane ki 

lungguh wae bareng kok, 

iki ujug-ujug lungguh e 

pindah malah dewe-dewe 

lungguhe.  

D1 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

tersenyum dan 

melihat ke atas 

Terus apa lagi ? Ya itu, dia juga kayak 

diemin aku gitu, terus 

beberapa kali juga 

disengaki aku og mas 

D1 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menganggukkan 

kepalanya 

Disengaki piye ? Yo piye, wis lupa aku. Udah 

lama og 

  

Kamu gak nyoba nanya ke dia, 

atau ke temenmu gitu, kenapa 

kok ngejauhi kamu ? 

Ya piye, wis kadung 

disengaki gitu, aku nya ya 

jadi males, dan sampe 

sekarang aku ya nggak tau 

masalah e kenapa, soale kan 

dia abis itu pindah sekolah 

D1  

Pindah sekolah nya itu pas Iya pas udah gak pernah D1  
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kamu udah gak pernah 

kesurupan lagi ? 

kesurupan lagi 

Berarti pas udah wayangan itu 

ya ? 

Iya abis itu   

Berarti sebelum-sebelum itu 

kamu masih stres gara-gara 

mikir ke masalah itu ? 

Sebelum apa ?   

Sebelum wayangan itu to, kan 

kamu kesurupan juga waktu 

wayangan itu, yang kesurupan 

terakhir itu ? 

Iya masih stres juga 

sebelum itu 

D1, F1-S  

Terus abis itu baru ke pondok 

dan akhirnya kejadian 

kesurupan yang pertama itu ya 

? 

Iya   

Oh iya, sebelum kesurupan 

yang pertama itu kan kamu 

sempet masuk sekolah juga, 

Seingetku enggak sih   



344 
 

itu kamu sempet stres gara-

gara ada ulangan, atau apa gitu 

gak ? 

Berarti enggak ada ya ? Iya gak ada, ya paling 

kegiatan pramuka itu to 

yang mungkin ya sempet 

capek gara-gara itu 

D1, F1-TL  

Tapi gara-gara pramuka itu 

kamu stres nggak ? 

Enggak sih, malah seneng. 

Cuma ya capek emang 

F1-TL Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

ternyum dan kembali 

meletakkan 

tangannya di atas 

meja 

Oke, terus balik lagi cerita 

waktu di pondok itu ya, kamu 

posisi lagi mens, yang lain 

bisa ngaji, kamu cuma 

diperbolehin di kamar ? 

Iya   
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Terus kamu waktu di kamar 

ngapain aja itu ? 

Ya itu, baca-baca buku 

novel, dengerin musik,  

D1  

Dan pada saat itu tuh kamu 

juga udah ngerasa stres gara-

gara ada masalah sama temen 

mu itu ya ? 

Iya   

Stres nya kayak gimana ? bisa 

kamu gambarin gak ? 

Ya pokoke cuma kepikiran 

aja gitu 

D1, F1-S  

Oke, terus itu kan kamu di 

sana sendiri, baca novel, 

dengerin lagu, terus sempet 

stres karena ada masalah juga, 

ndelalahe tempat e sepi dan 

gelap juga ya kemarin kalo 

gak salah ? 

Iya tempat e gelap juga, 

sepi ya karena emang yang 

lain pada ngaji 

F2-L  

Terus baru kamu kesurupan ? Belum, aku kesurupan pas 

denger ada yang kesurupan  

F2-L  

Oh iya, yang dari luar ruangan Iya   
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itu ya ? 

Dan itu abis denger itu, kamu 

kesurupan ? 

Iya   

Enggak sadar ? Iya, enggak sadar dan itu 

tuh aku abis kesurupan 

langsung tidur pules sampai 

besoknya 

D3  

Iya, berarti yang kesurupan 

pertama itu kamu gak sempet 

sadar ya, tapi langsung tidur 

pules dan baru bangun besok 

nya ya ? 

Iya   

Dan kamu enggak inget apa-

apa waktu kesurupan itu ?? 

Enggak inget D2  

Terus abis itu, kamu tau nya 

gara-gara diceritain temen mu 

itu to yang katane kamu kaku 

diem dan segala macemnya itu 

Iya   
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?  

Oke, sekarang langsung ke 

SMA, itu pas SMA itu kamu 

kesurupan beberapa hari 

setelah yang di pondok itu ya 

?  

Iya beberapa hari   

Lha itu kamu lagi dimana kok 

bisa kesurupan itu ? 

Lagi dimana-mana, soalnya 

kan itu beberapa kali kalo 

yang waktu SMA itu 

D1  

Yang pertama kali kok ? Yang pertama kali itu lagi 

di kelas, seingetku sih 

waktu di kelas pokoke  

D1  

Oke kamu kesurupan pertama 

di SMA itu waktu di kelas, 

terus kok bisa kesurupan ? 

Nah itu, aku tuh tiba-tiba 

denger ada yang kesurupan 

juga gitu, 

D1, F2-L  

Denger teriakan gitu ya ? Iya, nah itu tuh entah 

kenapa aku ikutan juga  

D1  

Ikutan kesurupan ya ? Iya   
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Terus sebelum kamu ikutan 

kena kesurupan itu apa aja 

yang kamu rasain ? 

Ya aneh aja, kayak cemas 

gitu ya mungkin, pengen 

marah, pengen nangis tapi 

tuh gak tau mau gimana 

ngungkapinnya, terus aku 

cuma diem aja gitu…. 

rasane ki beda pokoke, 

terus di leher ini kayak 

gerak-gerak gitu, mungkin 

pas dia mau masuk nya 

mungkin lewat situ,  

D1, P1-PTE, P1-SK, 

F1-M 

 

Terus abis itu baru kesurupan 

? 

Iya   

Pas kesurupan apa yang kamu 

rasain ?? 

Enggak ngrasain apa-apa, 

ngrasainnya tuh baru abis 

kesurupan, 

D2  

Berarti sama sekali gak sadar 

ya ? 

Iya sama sekali   
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Terus itu terjadi beberapa kali 

ya ? 

Iya   

Dan kamu cuma diceritain 

temen-temenmu kalo kamu tu 

graung-graung kayak macan, 

teriak-teriak, nari-nari, kayak 

gitu ya ? 

Iya   

Terus abis kesurupan itu apa 

yang kamu rasain ? 

Abis kesurupan ya paling 

itu, capek, terus ditanya 

masih nggak nyaut, udah 

sadar tapi belum sadar 

banget, kayak ling lung gitu 

  

Oke, abis itu baru terakhir tuh 

waktu ada wayangan di 

desamu itu ya ? 

Iya   

Itu sebelum wayangan itu apa 

yang kamu rasain ? 

Enggak ada, biasa aja D1  

Enggak ngerasa aneh gitu ? Enggak, sama sekali enggak D1  
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ada, biasa aja 

Terus kesurupan itu gara-gara 

denger bunyi musik nya itu ya 

? 

Iya   

Terus pas kesurupan kamu 

masih gak sadar juga ? 

Enggak sadar sampai pagi D2 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menggelengkan 

kepala dan tersenyum 

Berarti kayak kesurupan yang 

dipondok itu ya ? 

Iya   

Terus pas pagi harinya, kamu 

dikasih tau kalo kamu 

kesurupan ? 

Iya   

Sama siapa ? Saudara   

Dikasih tau gak, waktu 

kesurupan tuh kamu gimana 

gitu ? 

Enggak, pada takut kalo 

ditanyain soal itu.  

 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

menggelengkan 

kepala dan tersenyum 
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Berarti kamu cuma dikasih tau 

kalo kamu abis kesurupan, 

udah gitu tok ? 

Ya dikasih tau juga, kalo 

pas kesurupan langsung 

dipanggilin sama dalang 

nya, terus katanya sih aku 

di kasih sesajen gitu 

D2 Subjek menjawab 

pertanyaan sambil 

memandang ke arah 

atas dan merapikan 

hijabnya 

Abis itu sesajen e mbok liatin 

itu ya ? yang kamu malah 

ketawa-ketawa itu to liat 

sesajennya di bawah kasur ? 

Iya itu, terus semenjak saat 

itu ya udah gak pernah 

kesurupan lagi 

D3  

Emm….yaudah dek itu dulu 

aja, makasih ya  

Iya sama-sama   
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Data diri subjek (asal daerah, usia sekarang, usia saat kesurupan, 

pertama kali kesurupan, dll.)   

B. Alur peristiwa kesurupan dapat terjadi (gejala sebelum kesurupan, gejala 

saat kesurupan, gejala sesudah kesurupan) 

C. Faktor-faktor yang memengaruhi kesurupan (stres, takut/cemas, 

menstruasi, lelah dan tidak sehat, kepribadian subjek, gambaran lokasi 

kesurupan, gambaran waktu kesurupan, trauma, melamun, keyakinan 

terhadap hal gaib) 
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PEDOMAN KODING 

 

Latar 

Belakang 

Identitas Subjek L1 

Latar Belakang Keluarga L2 

Riwayat Hidup L3 

Faktor 

Internal 

Stres F1-S 

Trauma F1-T 

Tubuh Lemah F1-TL 

Melamun F1-M 

Kebiasaan Hidup Yang Salah F1-KH 

Defence Mechanism Yang Salah F1-DM 

Kepribadian F1-P 

Keyakinan F1-Y 

Eksternal 
Lokasi F2-L 

Waktu F2-W 

Dinamika 

Kesurupan 

Pra Kesurupan D1 

Saat Kesurupan D2 

Pasca Kesurupan D3 

Gejala 

Pra 

Kesurupan 

Perubahan Persepsi P1-PP 

Napas Sesak P1-NS 

Perasaan Tidak Enak P1-PTE 

Sensasi Ketubuhan P1-SK 

Kesurupan 

Gejala Ketubuhan P2-GK 

Glossolalia P2-G 

Pengalaman Subjektif P2-PS 

Pasca 

Kesurupan 

Lemas P3-L 

Capai P3-C 

Sakit P3-S 

Nyeri P3-N 

Kesadaran Kosong P3-KK 
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PEDOMAN TES GRAFIS 

A. Instruksi Tes DAP 

1. Instruksi DAP adalah “gambarlah orang” 

2. Jika subjek merasa cemas karena menganggap ini adalah tes 

menggambar, maka bisa disampaikan bahwa “tugas ini tidak ada 

kaitannya dengan ketrampilan menggambar. Hanya saja saya ingin 

melihat cara anda menyelesaikan tugas”. 

3. Waktu pelaksanaan DAP tidak dibatasi secara ketat, namun biasanya 

waktu yang dibutuhkan adalah 10-20 menit. 

B. Pelengkap Instruksi Tes DAP 

Agar interpretasi makin kaya, maka subjek diberi waktu untuk 

menceritakan tentang figure yang telah ia gambar. Untuk membantunya 

bercerita,  bisa menggunakan pertanyaan pancingan seperti berikut : 

1. Berapa usia orang yang digambar ? 

2. Apa pekerjaannya ? 

3. Apakah ia telah menikah ? 

C. Interpretasi Tes DAP 

1. Kesan Umum 

KESAN MAKNA 

Letak gambar ada di kanan Orientasi ke lingkungan sosial, ekstrover 

Letak gambar ada di kiri Orientasi ke diri sendiri, introver 

Letak gambar ada di atas Optimis 
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Agak ke atas (melayang) Optimism yang tidak tepat 

Terlalu besar dan di tengah 

kertas 
Waham kebesaran, psikopat 

Terlalu kecil Tidak percaya diri, depresi 

Kaki terlalu renggang 
Merasa tidak aman tapi ingin dianggap 

percaya diri 

Kaki terlalu rapat Cemas, canggung 

Tekanan garis yang cukup kuat 

dan tidak putus-putus 
Percaya diri 

Sering menghapus dan atau 

banyak arsiran 
Cemas, obsesif kompulsif 

 

2. Interpretasi per bagian 

 BAGIAN 

TUBUH 
MAKNA 

HASIL 

GAMBAR 
INTERPRETASI 

KEPALA Pusat pengendali 

emosi dan intelek 

Proporsional 

garis lancar 

Potensi intelektual 

cukup 

Kontak sosial baik 

  Kepala 

diabaikan 

Tidak dapat 

menyelesaikan  

  Besar dan 

tidak 

proporsional 

Ada penyakit 

organis 

Hambatan 

penyesuaian emosi 

dan sosial 

keterbelakangan 

mental 

WAJAH Mencerminkan sifat 

sosial subjek 

(berdasar alat 

indera) 

Lengkap dan 

tidak aneh 

Hubungan 

interpersonal baik 

  Bagian 

wajah ada 

yang hilang 

Menghindari 

kontak sosial 
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  Bagian 

wajah 

digambar 

kabur/tidak 

jelas 

Pemalu 

  Penekanan 

berlebihan 

pada bagian 

wajah 

Melakukan 

kompensasi karena 

merasa lemah 

EKSPRESI 

WAJAH 

Keadaan subjek saat 

menggambar 

  

MULUT Sumber kepuasan 

seksual dan 

ketergantungan 

Digambar 

proporsional 

dan wajar 

Matang dan tidak 

mengalami depresi 

  Mendapat 

penekanan 

yang tidak 

wajar 

Regresi 

Cara berkomunikasi 

kasar 

  Gigi terlihat Agresi verbal 

infantil 

  Mulut 

terbuka 

Ketergantungan 

Suka menuntut 

(parasit) 

  Adanya 

penebalan 

Agresi verbal 

Suka mengritik 

  Adanya 

tambahan, 

seperti tusuk 

gigi, rokok 

Sangat tidak 

matang 

DAGU Pengambilan 

keputusan 

Wajar Tidak ada indikasi 

yang menonjol 

  Sering 

dihapus atau 

malah 

mendapat 

penekanan 

Takut mengambil 

keputusan 

MATA Fungsi komunikasi 

sosial 

Jendela jiwa 

Mengingatkan jika 

ada bahaya 

Mata yang 

wajar dan 

tidak 

menimbulka

n kesan 

tertentu 

Sehat 

Spontan 

Tidak mudah curiga 
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  Penekanan 

pada mata 

Melirik 

tajam 

Kesannya 

mengancam 

Paranoid 

  Mata besar 

dengan bulu 

mata jelas 

Ada kecenderungan 

homoseks 

  Mata kecil Menarik diri, tidak 

mau tahu keadaan 

dunia 

  Mata kosong, 

tidak terlihat 

Emosi tidak matang 

ALIS Cara berkontak 

sosial 

Terkait dengan 

seksual 

Teratur, 

wajar 

Halus, tidak 

terhambat 

  Dinaikan Suka menghina 

  Terlalu tebal Kepribadian kasar 

TELINGA Bagian yang pasif 

dibandingkan panca 

indera yang lain, 

sehingga tidak 

masalah jika tidak 

digambar 

  

  Sangat 

ditekankan  

Terlalu peka 

Kritis 

Halusinasi 

Paranoid 

RAMBUT Seksualitas Rapi dan 

wajar 

Tidak ada hambatan 

  Kusut Liar 

  Sangat 

ditekankan 

dan 

digambar 

bagus 

Suka hal-hal yang 

mewah 

  Ditutup topi Menutupi 

kelemahan 

seksualnya 

HIDUNG Symbol seks Wajar Tidak ada hambatan 
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  Diperbesar, 

diperkecil, 

dan 

dipertegas 

sehingga 

tidak wajar 

Adanya persoalan 

dalam hal 

kematangan seksual 

LEHER Penghubung antara 

super ego dan id 

Biasa, wajar Tidak ada hambatan 

  Terlalu 

panjang 

Terlalu moralistik 

  Terlalu 

pendek 

Kasar, terlalu 

emosional 

  Leher tidak 

digambar 

Regresi 

Lengan dan 

Tangan 

Adaptasi sosial Digambar 

dengan wajar 

Kontak sosial baik 

  Tangan tidak 

digambar 

atau 

dimasukkan 

saku 

Ada hambatan 

dalam berinteraksi 

sosial 

  Terlalu besar Kompensasi atas 

kelemahannya 

JARI Kontak sosial Wajar Sehat 

  Tidak wajar Kekanak-kanakan 

  Ada shading 

yang kuat 

Perasaan bersalah 

  Dikepalkan Ada dendam 

  Jari lebih 

dari 5 

Ambisius dan 

agresif 

Tungkai dan 

Kaki 

Penyelesaian konflik Digambar 

kokoh 

Penyelesaian 

konflik baik 

  Tidak 

digambar 

Depresif, kecil hati 

JARI KAKI Kematangan emosi Tidak 

nampak atau 

digambar 

wajar 

Matang secara 

emosi 

  Telanjang Agresif 

  Memakai 

sepatu 

namun jari 

Represi dan 

cenderung agresi 
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tetap nampak 

BADAN Persepsi terhadap 

tubuh 

Proporsional Luwes dan puas 

dengan keadaan 

dirinya 

  Terlalu 

kurus/gemuk 

Body image yang 

kurang baik 

DADA/Pinggul/

Pantat 

Symbol seks 

wanita/feminim 

  

BAHU Ekspresiu 

kemandirian / 

maskulin 

  

PAKAIAN dan 

AKSESORIS 

(Dasi, kancing, 

saku) 

Kesopanan Wajar Sopan dan tidak ada 

masalah 

  Terlalu 

berlebihan 

Narsistik 

Pamer agar diterima 

orang lain 

Infantil 

 

 


