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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

      Tuhan menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna 

diantara mahluk-mahluk yang lain. Manusia telah diberi karunia berupa 

organ dan bagian-bagian tubuh, seperti indra yang memiliki fungsi 

untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada umumnya manusia 

memiliki lima indra yaitu indra penglihatan, indra penciuman, indra 

pendengaran, indra pengecap, dan indra peraba. Kelima alat indra 

tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai dunia 

sekitar. 

      Manusia juga mengalami berbagai fenomena  yang berbeda satu 

sama lain. Bahkan beberapa manusia mengalami suatu fenomena yang 

secara logika tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti melihat 

sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mendengar suara yang 

tidak bisa didengar oleh orang lain, melihat suatu kejadian yang akan 

datang, atau melihat kejadian masa lalu (Phoenix, 2009, h. 6). Menurut 

Anwar (2014, h. 12) fenomena-fenomena tersebut kerap dialami oleh 

orang yang memiliki ketajaman spiritual. Istilah tersebut sering disebut 

dengan indra keenam atau sixth sense (Phoenix, 2009, h. 7). 

      Diluar lima indra yang dimiliki manusia, banyak orang meyakini 

adanya indra keenam. Orang yang dianggap memiliki indra keenam 



2 
 

 
 

jika dirinya bisa melihat mahluk halus, dimana kemampuan tersebut 

merupakan bagian kecil dari kemampuan indra keenam (Anwar, 2014, 

h. 9). Orang yang juga dianggap memiliki indra keenam jika dirinya 

mempunyai intuisi yang tajam dan kuat terhadap masa depan atau masa 

lalu terhadap diri sendiri maupun orang lain secara tidak kasat mata 

(Phoenix, 2009, h. 7). Selain itu, orang yang memiliki indra keenam 

yang terasah, dirinya seakan-akan bisa melihat tanpa melalui mata, bisa 

mendengar melalui bisikan hati, bisa merasa melalui kepekaan batin, 

serta bisa mengubah gerak reflek menjadi gerak sadar (Ekokaf, 2010, h. 

8). Sama seperti lima indra manusia yang memiliki fungsi masing-

masing, indra keenam berfungsi untuk menangkap informasi mengenai 

dunia sekitar yang tidak bisa diperoleh dengan panca indra.  

      Secara ilmiah istilah indra keenam disebut dengan istilah Extra 

Sensory Perception (ESP) (Phoenix, 2009, h. 18). Extra Sensory 

Perception apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai penerimaan oleh indra khusus. Extra Sensory 

Perception adalah kemampuan pengamatan atau penglihatan di luar 

panca indra (Kartoatmodjo,1985, h. 25).  

      Extra Sensory Perception menggambarkan keadaan saat kelima 

indra memiliki tingkat ketajaman yang tinggi, sehingga mampu 

merasakan kehadiran mahluk lain yang berada pada dimensi lain 

ataupun melihat kejadian yang akan datang (Manning, 2004: v). 

      Istilah Extra Sensory Perception pertama kali digunakan oleh Sir 

Richard Burton pada tahun 1870. Kemudian untuk pertama kalinya Dr. 

Paul Joire, seorang peneliti dari Perancis, menggunakan istilah Extra 
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Sensory Perception untuk menjelaskan keadaan seseorang setelah 

terhipnotis, kesurupan, atau dalam keadaan tidak sadar dalam 

menggunakan indra. Pada tahun 1920, Dr. Rudolph Tischner,  seorang 

dokter mata (opthamologist) dari Munich, menggunakan istilah Extra 

Sensory Perception ketika menjelaskan tentang pengindraan secara 

eksternal. Kemudian, pada tahun 1930, seorang psikolog Amerika, J.B. 

Rhine menjadikan populer istilah Extra Sensory Perception dengan 

memasukkan kejadian-kejadian psychic/paranormal yang serupa 

dengan fungsi indra lainnya (Phoenix, 2009: 18-19).  

      Masyarakat Indonesia apabila mendengar istilah indra keenam 

kerap diidentikkan dengan hal yang berbau mistis dan berhubungan 

dengan dunia gaib. Banyak orang berpersepsi bahwa orang dengan 

kemampuan Extra Sensory Perception memiliki kemampuan-

kemampuan khusus diluar kemampuan manusia biasa.  

      Henry (2005, h. 8) menyatakan bahwa Extra Sensory Perception 

dibagi menjadi empat kategori, yaitu clairvoyance (pengetahuan 

melihat kejadian, benda atau orang ditempat lain), telepathy (merasakan 

pikiran atau perasaan orang lain), retrocognition (pengetahuan akan 

kejadian dimasa lalu), dan precognition (pengetahuan akan kejadian 

dimasa depan). 

      Indra keenam dapat menjadi anugerah maupun musibah. Bagi orang 

yang menyadari kemampuan yang dimilikinya bermanfaat untuk diri 

dan lingkungannya, maka dirinya akan tergerak untuk mempertebal 

ilmu yang berkenaan dengan dihasilkannya kepekaan atau ketajaman 

indra keenamnya (Phoenix, 2009, h. 45). Aktifnya indra keenam dalam 
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diri seseorang dapat memberi manfaat positif yang mampu menjadi 

media untuk mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik 

(Ekokaf, 2010, h. 8). 

      Indra keenam juga dapat dikatakan bisa membawa musibah apabila 

kekuatan intuisi tersebut digunakan untuk mencelakai orang lain. 

Manusia lahir membawa hawa nafsu, hal tersebut yang akhirnya 

membawa rasa ketidakpuasan, kegagalan, dan rasa iri pada lingkungan 

sekitar. Oleh karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan rencana 

jahat untuk memuaskan hawa nafsu tersebut (Phoenix, 2009, h. 53).  

      Berdasarkan pemaparan diatas, kemampuan Extra Sensory 

Perception memiliki dua sisi sifat yang saling berkebalikan. Beberapa 

orang menjadi tamak akan kemampuan yang dimilikinya sehingga 

menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang merugikan orang 

lain. Disisi lain orang yang memiliki pemahaman dan kontrol diri yang 

baik tentang kemampuan Extra Sensory Perception akan dapat menjadi 

bermanfaat bagi orang lain.  

      Indera keenam digunakan untuk hal negatif seperti untuk 

melancarkan rencana jahat, dimana kemampuan tersebut dibarengi 

suatu ilmu yang dapat memberi peluang untuk memuluskan rencana 

tersebut, ilmu tersebut biasanya disebut ilmu hitam (Phoenix, 2009, h. 

54). Seperti contoh yang diberitakan oleh megapolitan.kompas.com 

bahwa pelaku begal motor didaerah Depok menanam susuk kebal 

senjata guna menjaga tubuhnya agar tidak terluka saat melakukan 

aksinya.  Hasilnya pelaku begal motor tersebut dengan percaya diri 

kabur walaupun polisi beberapa kali melakukan tembakan peringatan. 
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      Adapula seperti yang dialami oleh BA, teman peneliti yang peneliti 

temui pada 4 Oktober 2017 mengungkapkan pengalamannya mengenai 

pemanfaatan Extra Sensory Perception secara negatif pada saat SMA. 

Pada saat itu BA akan mengikuti ujian dan salah satu teman sekelasnya 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception. Dirinya sudah 

mengetahui soal yang akan diujikan terlebih dahulu lewat kemampuan 

yang dimilikinya. Namun orang tersebut menjerumuskan teman-teman 

yang lainnya untuk belajar di materi yang tidak diujikan.   

      Berdasarkan hasil wawancara dengan ED pada tanggal 21 Oktober 

2017 di salah satu rumah makan daerah Solo, kemampuan yang 

dimiliki ED adalah penyembuhan dengan media air dan precognition. 

ED terkadang membantu penyembuhan secara diam-diam pada pasien 

yang dirawat di tempat ED bekerja sebagai perawat, serta bisa memberi 

masukan bagi saudara atau teman yang akan mengalami kejadian yang 

tidak diinginkan.  

      Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap AN 

pada tanggal 31 Oktober 2017 di kostan AN, dengan kemampuan 

penyembuhan dan penetralan rumah dari hawa negatif, AN 

mengungkapkan bahwa kemampuannya harus selalu digunakan untuk 

menolong orang dimanapun dan kapanpun.  

      Peneliti juga mewawancarai VN pada tanggal 13 November 2017 di 

Gazebo Unika Soegijapranata, dengan kemampuan clairvoyance-nya 

VN kerap dimintai tolong oleh teman atau tetangganya untuk 

melihatkan keberadaan benda yang hilang. VN juga pernah membantu 

saudaranya yang rumahnya kemalingan dengan kemampuan out of body 
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experience. Tidak hanya itu, dengan kemampuannya melihat suatu 

penyakit yang tidak terdeteksi secara medis VN pernah membatu 

seseorang yang sakit panas namun tak kunjung sembuh, perut seorang 

bapak yang merasakan panas, serta seseorang yang sedang kerasukan.       

      Perilaku tolong menolong merupakan sebuah kebutuhan yang 

berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh 

manusia yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Terkadang dalam 

kehidupan, seseorang menemui permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan sendiri dan membutuhkan orang yang lebih ahli untuk 

menemukan bahkan menyelesaikan masalah tersebut. Perilaku 

menolong (prosocial behavior) yaitu perilaku yang dirancang untuk 

membantu individu lain, terlepas dari alasannya (Brigham, 1991, h. 

277). Tingkah laku menolong atau dalam bahasa psikologi sosial lebih 

dikenal dengan perilaku prososial, adalah tindakan untuk menolong 

orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi penolong (Baron, 

Byrne, & Branscombe, dalam Sarlito dkk, 2009, h. 123).  

      Menolong merupakan tugas dan kewajiban semua orang. Perilaku 

menolong pada umumnya dilakukan untuk memberikan perhatian 

berupa tindakan kepada orang lain. Namun pada orang yang memiliki 

Extra Sensory Perception, dirinya tidak hanya memberikan tindakan 

pada seorang korban atau orang yang membutuhkan bantuan, tetapi 

juga sampai kepada hal-hal yang tidak terlihat secara fisik dalam diri 

korban seperti bisa melihat kejadian masa depan atau masa lalu, 

mengetahui jalan pikiran seseorang, dapat mendiagnosa dan 

menyembuhkan suatu penyakit tanpa obat, dan lain-lain. Selain 



7 
 

 
 

ketajaman mata batin yang begitu kuat, seseorang dengan indra keenam 

juga dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata lahiriah 

(Anwar, 2014, h.9). Oleh sebab itu, dengan mata batin yang dimiliki 

oleh orang dengan Extra Sensory Perception tersebut, dirinya dapat 

melihat hati seseorang secara jujur dari hati terdalam, sehingga dapat 

mengetahui inti kasus atau sebab asli dari suatu masalah. Perilaku 

menolong antara orang biasa dan orang yang memiliki Extra Sensory 

Perception terletak pada bobot pemberian bantuannya tersebut.  

      Sebagai contoh seperti yang diberitakan oleh regional.kompas.com, 

dalam mencari kebenaran tentang kasus Engeline, seorang anak kecil 

yang kabarnya dibunuh oleh ibu angkatnya Margriet dan kemudian 

dikuburkan dibelakang rumah dekat dengan kandang ayam, saksi yang 

didatangkan dalam kasus persidangan beberapa kali menyebut nama 

Budi Dukun sebagai seseorang yang memberikan petunjuk mengenai 

Engeline. Tertarik dengan pernyataan saksi tersebut, hakim dalam kasus 

persidangannya meminta bantuan Budi Dukun, seseorang yang 

memiliki indra keenam untuk dihadirkan dalam kasus persidangan. 

Dalam kasus persidangan tersebut, Budi Dukun diminta keterangan 

mengenai apa yang dilihat dengan kemampuannya tersebut 

(http://regional.kompas.com/). 

      Contoh kasus lain, saat teman peneliti kehilangan kendaraan 

bermotornya karena telah dicuri, teman peneliti meminta bantuan pada 

pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku pencurian. Selain 

meminta tolong kepada polisi, teman peneliti juga meminta tolong 

kepada seseorang yang telah dipercaya memiliki kemampuan Extra 
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Sensory Perception. Teman peneliti meminta tolong kepada orang yang 

memiliki kemampuan tersebut untuk diterawangkan orang seperti apa 

yang telah mencuri motornya dan dimanakah keberadaan motornya 

sekarang. Tentu adalah tugas seorang polisi menolong warganya untuk 

menindak perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan 

peraturan negara, namun selain peran polisi yang dibutuhkan untuk 

mengatasi masalah tersebut, peran orang yang memiliki indra keenam 

juga dibutuhkan karena dirasa juga ahli.  

      Sebagai upaya untuk menolong orang lain, bukanlah hal yang 

mudah bagi pelaku penerawangan untuk bisa sampai tahap 

penerawangan seperti contoh-contoh diatas. Hal tersebut membutuhkan 

tingkat konsentrasi yang besar sehingga membutuhkan energi yang 

besar pula. Deaux, Dane, dan Wrightsman (dalam Sarwono, 2009, h. 

123) mengatakan bahwa khususnya dalam situasi darurat, tingkah laku 

menolong lebih mengutamakan kepetingan orang lain dibandingkan 

kepentingan diri sendiri.  

      Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ED, 

disela pekerjaannya dirinya masih sempat untuk bisa melakukan 

penyembuhan untuk pasien di tempatnya bekerja. ED juga tidak segan 

untuk mengungkapkan intuisinya terkait dengan orang tertentu yang 

dilihatnya.  

      Hal serupa juga dijalani oleh AN semenjak mendalami ilmu Ling 

Gong  guna mengasah ketajaman batinnya, AN kerap pergi keluar kota 

untuk membantu pembersihan rumah dari hawa negatif dan membantu 

dalam penyembuhan. Disela-sela kesibukannya bekerja, AN 
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menyempatkan waktu untuk menolong orang yang membutuhkan 

kemampuannya bahkan AN menolak untuk dibayar. Sama halnya 

seperti subjek VN, dalam wawancaranya VN mengungkapkan bahwa 

mau tidak mau dirinya harus menolong orang yang membutuhkan 

bantuannya pada jam berapapun, karena niat VN adalah untuk 

pelayanan.  

      Subjek telah mengasah kemampuan Extra Sensory Perception 

sehingga menghasilkan jenis kemampuan yang berbeda-beda tiap 

individu. Kemampuan yang dimiliki subjek tersebut tidak hanya 

memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain 

yang membutuhkan. Extra Sensory Perception merupakan kemampuan 

istimewa yang tidak dimiliki oleh semua orang, karena 

keistimewaannya itulah penggunaan kemampuan tersebut hendaknya 

digunakan bagi yang memilikinya dengan perilaku yang positif yaitu 

menolong.  

            Disisi lain, orang dengan keegoisannya menggunakan 

kemampuan tersebut untuk kepentingannya diri sendiri. Bukanlah suatu 

kewajiban bagi orang yang memiliki Extra Sensory Perception untuk 

mengungkapkan prekognisinya ataupun memberitahukan apa yang 

terjadi pada diri klien. Namun sebagai manusia yang diberikan 

kemampuan lebih, sudah sepantasnya untuk menggunakan kemampuan 

tersebut secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Satu-satunya 

persyaratan, sebuah perilaku diberi label prososial adalah bahwa hal 

tersebut diarahkan secara positif (Wispe, dalam Saks & Krupat, 1988, 

h. 330). 
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      Berdasarkan wawancara awal kepada subjek tersebut diatas, 

ditemukan bahwa subjek dengan sukarela membantu orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan, bahkan pada orang yang tidak dikenal. Ada 

pula subjek yang secara diam-diam tanpa dimintai bantuan mau untuk 

menyembuhkan orang lain. Bagaimana bisa subjek mau untuk 

membantu orang lain, bahkan pada orang yang tidak dikenalnya? 

Mengapa subjek mau berlelah-lelah dan mengeluarkan banyak energi 

untuk membantu orang lain? Kriteria orang seperti apa yang akan 

dibantu oleh subjek? Apa yang dirasakan subjek setelah menolong 

orang lain? Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti Fenomena Perilaku 

Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception.  

 

B. Tujuan Penelitian  

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena 

perilaku menolong pada orang yang memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception. 

 
C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian 

psikologi sosial khususnya pada pembahasan mengenai perilaku 

menolong, dan bidang parapsikologi khususnya pada pembahasan 

Extra Sensory Perception. 
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2. Manfaat Praktis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

semua orang untuk meningkatkan perilaku menolong tidak hanya 

pada orang yang memiliki Extra Sensory Perception. 


