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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Kancah Penelitian  

      Langkah awal yang peneliti adalah menetapkan kancah penelitian 

terlebih dahulu agar peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi 

secara langsung dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan tidak di satu tempat, melainkan diberbagai tempat karena 

mengingat sulitnya mendapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan 

kriteria penelitian serta tujuan penelitian. Oleh karena kesulitan 

tersebut, maka peneliti memutuskan untuk tidak membatasi kancah 

penelitian.  

      Pemilihan subjek yang dilakukan pada penelitian ini merupakan 

sampling bola salju dengan dasar sampling bertujuan yaitu peneliti 

bertanya kepada seorang narasumber mengenai pengalamannya 

ditolong oleh orang yang memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception. Selain itu subjek mewakili kriteria penelitian dan dengan 

pertimbangan bahwa subjek dianggap orang yang tahu mengenai apa 

yang diharapkan oleh peneliti. Subjek penelitian adalah orang yang 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception (ESP), berada pada 

usia dewasa awal (18-40 tahun), dan terdiri dari berbagai macam agama 

dan kepercayaan di Indonesia. Peneliti menemukan empat subjek yang 

sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu RY sebagai subjek pertama, ED 

sebagai subjek kedua, AN sebagai subjek ketiga, dan VN sebagai
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 subjek keempat. Kemudian peneliti meminta ijin kepada subjek untuk 

berkenan menjadi subjek dalam penelitian ini.  

      Kancah penelitian adalah di Semarang dan Surakarta, tempat 

masing-masing subjek berdomisili. Tiga subjek berdomisili di Kota 

Semarang dan satu subjek berdomisili di Kota Surakarta. Wawancara 

dilakukan pada subjek pertama di tempat subjek berkuliah yaitu Unika 

Soegijapranata Semarang. Tempat wawancara yang dilakukan pada 

subjek kedua adalah di cafe daerah Surakarta yang dilakukan saat 

subjek sedang libur bekerja atau setelah selesai bekerja. Kemudian 

untuk subjek ketiga wawancara dilakukan di rumah sakit Kariadi, 

Randusari Semarang dan kost subjek yang terletak di Jalan Karangrejo 

Raya. Sedangkan untuk subjek empat, wawancara dilakukan di cafe 

daerah Semarang dan tempat subjek berkuliah yaitu Unika 

Soegijapranata Semarang.  

      Tempat tinggal subjek juga menjadi kancah dalam penelitian ini, 

subjek pertama berdomisili di Jalan Simongan Semarang Barat 

Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Bongsari. Subjek pertama 

saat ini sedang menempuh pendidikan strata satu di Unika 

Soegijapranata Semarang, dan disamping itu dirinya memiliki 

kesibukan yaitu membantu ayahnya dalam menyelesaikan kasus 

pembersihan rumah dari gangguan mahluk astral, menyembuhkan 

penyakit tanpa obat, serta mengobati orang yang kerasukan. Subjek 

kedua berdomisili di Desa Bratan Kelurahan Pajang, Kecamatan 

Laweyan, Surakarta. Subjek dua telah menyelesaikan pendidikan D3 

jurusan keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan saat 
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ini telah bekerja disebuah klinik di daerah Surakarta pula. Kemudian 

subjek ketiga bertempat tinggal di Pekalongan, namun saat dirinya 

berdomisili di Jalan Karangrejo Raya Kelurahan Karangrejo, 

Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Saat ini subjek tiga bekerja 

sebagai guru rohani SMP dan SMA di salah satu sekolah swasta di 

Semarang, dirinya juga aktif sebagai rohaniawan dan kerap mengisi 

kotbah diberbagai kota. Subjek keempat berdomisili di Jalan Jangli, 

Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari, Semarang. dan sedang 

menyelesaikan studi diploma. Disamping kesibukannya berkuliah, VN 

juga kerap membantu pelayanan bersama timnya untuk pengobatan 

orang sakit, pembersihan rumah dari hawa negatif, dan menyelsaikan 

kasus terkait gangguan mahluk astral. 

 

B. Persiapan Penelitian  

      Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa 

persiapan sebelum melakukan penelitian. Pertama, peneliti menentukan 

subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria tersebut adalah berada pada usia dewasa awal yaitu 18–40 

tahun; memiliki kemampuan Extra Sensory Perception dari kecil; 

mengacu pada berbagai jenis agama dan kepercayaan.  

      Tahap kedua, peneliti menentukan subjek penelitian sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian kepada masing-masing subjek. Kemudian peneliti melakukan 

wawancara awal yang juga berguna untuk pendekatan dengan subjek 

agar subjek merasa nyaman dengan peneliti sehingga dapat 
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meminimalisir kereaktifan selama proses pengambilan data yang akan 

dilakukan.  

      Selanjutnya, peneliti menyusun pedoman wawancara yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek. Pedoman wawancara 

tersebut disusun berdasarkan tema yang akan diungkap dalam 

penelitian. Peneliti juga mempersiapkan alat bantu penelitian berupa 

alat perekam (handphone) dan alat tulis untuk mencatat dari poin 

jawaban dan untuk observasi selama proses pengambilan data. 

      Tahap selanjutnya, peneliti memberikan surat ijin penelitian resmi 

dari fakultas dengan nomor:  

1. 2816/B.7.3/FP/VI/2018 

2. 2817/B.7.3/FP/VI/2018 

3. 2818/B.7.3/FP/VI/2018 

4. 2819/B.7.3/FP/VI/2018   

Peneliti juga memberikan surat pernyataan yang menunjukkan 

kesediaan menjadi responden dalam penelitian kepada masing-masing 

subjek untuk ditandatangani. Kemudian peneliti melakukan wawancara 

dengan panduan pedoman wawancara yang telah dibuat.  

      

C. Pelaksanaan Penelitian  

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Pada pertemuan 

pertama dengan subjek, peneliti melakukan pendekatan dengan 

melakukan wawancara awal terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, 
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peneliti melakukan wawancara sesuai dengan panduan wawancara yang 

telah dibuat. 

      Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2018 dan berakhir 

pada bulan Agustus 2018. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati antara subjek dan peneliti. Jumlah pertemuan 

dengan subjek dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan 

waktu dengan subjek. Berikut ini adalah rekap waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian : 

Tabel 1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No Inisial Tanggal Waktu Tempat 
1. RY I: 3 November 2017 11.00 WIB Unika Soegijapranata 

II: 8 Juni 2018 12.00 WIB Unika Soegijapranata 
III: 7 Juli 2018 10.00 WIB Unika Soegijapranata 

2. ED I: 20 Oktober 2017 16.00 WIB Cafe  
II: 25 Juni 2018 16.30 WIB Cafe  
III: 14 Agustus 2018 18.00 WIB Cafe  

3. AN I: 31 Oktober 2017 18.00 WIB Kost Subjek  
II: 2 Juli 2018 16.15 WIB Kantin RS Kariadi  
III: 2 Agustus 2018 18.00 WIB Kost subjek  

4. VN I: 13 oktober 2017 12.00 WIB Unika Soegijapranata 
II: 11 Juli 2018 16.00 WIB Cafe 
III: 31 Juli 2018 16.00 WIB Cafe  

Tabel 2. Jadwal Pertemuan Triangulasi  

No Inisial Informan 
Triangulasi 

Tanggal Waktu Tempat 

1.  RY Teman  5 Agustus 2018 17.00 WIB Cafe 
2. ED Sahabat  27 Juni 2018 16.00 WIB Rumah 

informan 
3. AN Teman kost 

dan teman 
satu Klenteng  

10 Juli 2018 18.30 WIB Cafe  

4. VN Teman 14 Juli 2018 13.00 WIB Cafe  
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D. Hasil Pengumpulan Data  

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek  

Nama  : RY 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama  : Kejawen aliran Kebatinan Perjalanan  

Umur  : 22 tahun 

Alamat  : Jalan Simongan, Semarang  

Pekerjaan : Mahasiswa  

Jumlah saudara : L=3 P=- Anak ke=1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara  

1) Hasil Observasi  

      Pada hari Kamis, 8 Juni 2018 pukul 12.00 WIB peneliti 

melakukan penggalian data dengan subjek bertempat di 

taman Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika 

Soegijapranata Semarang. Subjek datang terlebih dahulu 

setelah menyelesaikan kelas dan menyambut peneliti dengan 

ramah serta berjabat tangan. Pada saat itu subjek 

mengenakan kemeja berwarna abu-abu, celana panjang jeans, 

sepatu bertali warna coklat dan memakai tas punggung 

berwarna hitam. Subjek memiliki postur tubuh tinggi, 

berbadan kurus dan berkulit sawo matang. Terlihat pula 

subjek mengenakan gelang rantai dikedua pergelangan 

tangannya.  
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      Suasana taman pada saat itu tidak ramai, hanya ada 

beberapa mahasiswa yang berlalu-lalang dan beberapa 

kendaraan lewat. Peneliti dan subjek duduk dibawah pohon 

yang rindang, walaupun cuaca terlihat terik namun daun-

daun dipohon tersebut dapat menghalang sinar matahari dan 

memberikan angin yang sejuk pada saat itu.  

      Peneliti dan subjek duduk menyerong. Pada awal rapport 

building subjek duduk berjigang, namun setelah peneliti 

masuk ke pertanyaan subjek mengubah posisi duduknya 

dengan kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan atas paha. 

Beberapa kali subjek mengubah posisi duduknya dan 

mengatur punggungnya. Selama proses wawancara 

berlangsung subjek terlihat antusias menjawab pertanyaan 

dari peneliti terutama mengenai pengalaman-pengalaman 

Extra Sensory Perception-nya.  Subjek juga sangat ekspresif 

ketika dirinya bercerita. Beberapa kali subjek menggerakan 

tangannya untuk memperagakan sesuatu yang 

diceritakannya.  

      Wawancara selanjutnya dilakukan pada 7 Juli 2018 pukul 

10.00 WIB. Saat itu subjek telah selesai mengikuti 

pembekalan Kuliah Kerja Nyata. Pada saat itu subjek terlihat 

lebih santai dengan mengenakan kaos berwarna hitam dan 

celana panjang jeans. Peneliti dan subjek duduk dikursi 

panjang, sehingga duduk dengan posisi menyerong. Sama 

seperti pertemuan sebelumnya, subjek terlihat antusias dan 
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ekspresif dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Subjek 

tidak terlihat bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan 

peneliti dan langsung menjawabnya dengan cepat dan yakin.  

      Suasana pada saat itu terlihat sangat sepi karena hari 

tersebut mulai libur semesteran. Beberapa cleaning service 

dan satpam terlihat berlalu-lalang. Terdengar beberapa kali 

suara bising knalpot kendaraan, yang membuat subjek 

menghentikan sebentar ceritanya, kemudian setelah itu 

melanjutkannya lagi setelah bunyi bising tersebut menjauh. 

Cuaca pada saat itu tidak terlalu panas karena terhitung 

masih pagi pada saat melakukan penggalian data.  

2) Hasil Wawancara  

a) Sejarah Memiliki Kemampuan Extra Sensory 

Perception  

      Awal mula subjek memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception adalah karena faktor keturunan. 

Bermula dari eyang buyut subjek, menurun ke kakek 

subjek, kemudian ke ayah subjek, dan akhirnya ke subjek 

sendiri. Saat TK subjek sudah mulai bisa melihat 

penampakan hingga hal tersebut terjadi lagi sampai 

subjek berada dikelas 3 SD. Mendengar hal tersebut, 

orang tua subjek memutuskan untuk menonaktifkan 

sementara kemampuan Extra Sensory Perception subjek, 

dengan alasan agar tidak menganggu. Selain itu orang tua 

subjek juga berasalan bahwa usia subjek belum cukup 
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matang dan dewasa untuk bisa menghadapi kemampuan 

tersebut. Hal tersebut juga dilakukan ayah subjek kepada 

saudara subjek yang saat ini masih duduk dibangku 

sekolah menengah pertama. Ayah subjek menonaktifkan 

sementara kemampuan adik subjek  

      Sekitar tahun 2013 ketika subjek duduk dibangku 

SMK, subjek mulai mantab untuk memperdalam Kejawen 

aliran Kebatinan Perjalanan sama seperti orang tuanya. 

Orang tua subjek mengarahkan dan membuka mengenai 

bagaimana dan seperti apa Kejawen itu. Karena dirasa 

subjek sudah cukup dewasa, maka orang tua subjek mulai 

untuk mengaktifkan kembali kemampuan Extra Sensory 

Perception-nya. 

b) Masa-masa Memiliki Kemampuan Extra Sensory 

Perception  

      Pada masa kecilnya subjek melihat penampakan-

penampakan ketika sedang bermain. Setelah mendengar 

hal tersebut orang tua subjek memutuskan untuk 

menonaktifkan sementara kemampuannya karena dirasa 

berbahaya dan menganggu. Setelah itu subjek tidak 

pernah melihat lagi penampakan disekitarnya.  

      Ketika awal masuk SMK subjek begitu senang karena 

kemampuan Extra Sensory Perception-nya telah 

diaktifkan kembali oleh ayah subjek. Oleh karena rasa 

syukurnya terhadap Tuhan, subjek selalu memanjatkan 
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doa dimanapun dirinya berada. Semasa itu pula subjek 

sempat dijauhi oleh teman-temannya dan dianggap aneh 

karena subjek menceritakan hal-hal yang dirinya lihat 

kepada temannya. Oleh sebab itu, dimasa sekarang subjek 

lebih berhati-hati terhadap apa yang dikatakannya.   Disisi 

lain, keluarga subjek mendukung kemampuan subjek 

dengan baik, keluarganya selalu mengingatkan subjek 

untuk menjaga sikap dimanapun berada dan untuk 

menggunakan kemampuannya dengan bijak.   

      Menurut subjek, memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception lebih banyak rasa sukanya daripada rasa duka. 

Perasaan suka yang dirasakan subjek adalah merasa 

tertantang ketika dirinya diajak oleh ayahnya untuk 

membantu menyelesaikan kasus dari klien. Subjek tidak 

merasakan duka dalam memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception dimasa saat kemampuannya kembali 

diaktifkan sampai saat ini, hanya saja dulu waktu kecil 

subjek merasa takut dan kaget karena adanya penglihatan 

yang tiba-tiba.  

      Dampak positif yang dirasakan subjek dengan 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception adalah 

dirinya bisa mengetahui dunia mahluk gaib. Menurut 

subjek, tidak semua mahluk gaib itu menganggu, ada 

yang datang karena ingin menyampaikan pesan dan 

bahkan terkadang ada yang ingin membantu manusia. 
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Dampak negatif yang dirasakan subjek adalah terkadang 

sedikit terganggu dari segi waktu ketika dirinya sedang 

sibuk dan ada yang datang untuk meminta tolong, namun 

bagi subjek hal tersebut tidak masalah dan bukan hal yang 

serius untuk dijadikan dampak negatif. Menurut subjek 

hal tersebut bukan apa-apa dibandingkan kemampuan 

yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Justru subjek 

merasa senang karena dirinya bisa membantu orang lain 

dan berguna bagi orang lain, terlebih subjek bisa 

menyelesaikan kasus atau permasalahan dari klien. Bagi 

subjek, kemampuan yang dimiliki harus digunakan 

dengan baik agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan 

lingkungan sekitarnya. Subjek juga ingin 

mengembangkan kemampuannya agar dapat berguna bagi 

orang lain.  

c) Kemampuan Extra Sensory Perception Subjek  

      Semenjak tahun 2013 ketika orang tua subjek 

mengaktifkan kembali kemampuan Extra Sensory 

Perception-nya, subjek semakin mendalami 

kepercayaannya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

memiliki kemampuan mediumship yaitu bisa melihat dan 

berkomunikasi dengan mahluk gaib. Sejak kecil subjek 

sudah memiliki bakat kemampuan Extra Sensory 

Perception, dan ketika kembali diaktifkan serta diasah, 

kemampuan subjek tersebut semakin tajam dan subjek 
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semakin peka. Kemampuan subjek yang paling dalam dan 

terasah adalah mediumship, oleh sebab itu subjek kerap 

dimintai tolong untuk mengeluarkan orang yang 

kesurupan, pengamanan rumah dari mahluk gaib, dan 

segala hal yang berhubungan dengan dengan mahluk 

astral. Subjek juga dapat menjadi mediator yang dirasuki 

oleh mahluk astal agar bisa menggali informasi melalui 

apa yang disampaikan mahluk astral tersebut melalui 

subjek.  

      Selain itu terkadang subjek juga dapat melihat hal 

yang akan terjadi sesuatu yang dirinya dapatkan melalui 

mimpi. Dari situlah subjek selalu mencocokkan kejadian-

kejadian yang dialami dengan mimpi yang didapatkan, 

dan ternyata selalu sama. Kemudian subjek dapat mencari 

suatu benda dalam keadaan mata tertutup, atau yang 

subjek sebut dengan gerak. Subjek akan mengosongkan 

diri dan mulai untuk terhubung dengan Tuhan, kemudian 

tubuhnya akan bergerak sendiri menuju arah dimana suatu 

barang itu berada. Subjek juga dapat mendengar suara-

suara atau clairaudience, dimana suara itu terkadang 

memberi tahu subjek jika dalam bahaya atau hendak 

memberikan peringatan kepada subjek.  

      Cara subjek mengasah kemampuannya adalah dengan 

berdoa dan meditasi, baik itu dirumah atau disuatu tempat 

yang sepi. Selain itu menurut subjek, semakin dirinya 
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berkutat dengan hal gaib, kemampuannya akan lebih 

terasah dan peka. Menurut subjek pula dirinya harus 

menjaga sikap, dengan tidak menggunakan 

kemampuannya yang bertentangan dengan Tuhan. Subjek 

berpikiran bahwa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan 

dapat saja hilang atau diambil lagi oleh Tuhan apabila 

digunakan dengan tidak baik.  

d) Perilaku Menolong  

      Bagi subjek, sudah merupakan prioritasnya untuk 

menolong klien yang sedang dalam keadaan sulit. 

Disamping itu, subjek juga merasa bahwa dirinya 

beruntung karena diberikan kemampuan agar dapat 

menolong klien, sehingga subjek merasa senang apabila 

dimintai tolong oleh klien. 

      Subjek sangat ingin membantu klien yang meminta 

tolong kepadanya. Subjek cenderung ingin lebih dari 

sekedar membantu, melainkan ingin menyebarkan apa 

yang dirinya bisa dan membagikan suatu ilmu kebatinan. 

Menurut subjek ilmu tersebut dapat dipelajari dan ada 

bukti nyatanya, karena bertumpu kepada Tuhan. Subjek 

membantu berupa doa, memberikan kehadiran ke tempat 

klien, memberikan saran. 

      Subjek merasa enjoy dalam memberikan bantuan pada 

orang lain, sehingga subjek tidak memikirkan imbal balik 

dari klien.  Dirinya senang dimintai tolong, selain dapat 
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meringankan penderitaan orang lain, dirinya juga 

mendapat pengalaman baru dan kemampuannya 

senantiasa terasah oleh kasus-kasus baru.  

      Ayah subjek selalu mengajak subjek atau saudaranya 

untuk ikut dalam menangani kasus dari klien. Hal tersebut 

dilakukan ayah subjek agar semua dapat merasakan 

menjadi lantaran kesembuhan bagi orang lain. Begitupun 

subjek apabila menemui kendala ketika dirinya sedang 

dimintai tolong untuk menangani kasus, subjek akan 

bertanya kepada ayahnya. Ketika subjek sedang 

menangani kasus kesurupan, subjek juga membutuhkan 

kerjasama dari orang lain untuk memegangi klien. Selain 

itu, doa dari klien dan keluarga klien juga diperlukan agar 

musibah atau kasus yang sedang ditangani dapat 

terselesaikan dengan baik oleh subjek.  

e) Faktor yang Memengaruhi Perilaku Menolong 

      Subjek merasa kasihan dengan klien khususnya bagi 

klien yang mengalami kesurupan atau terkena guna-guna. 

Rasa kasihan dan tidak tega dirasakan subjek melihat 

klien kesurupan yang biasanya didominasi oleh wanita. 

Disisi itu pula subjek merasa prihatin kepada klien 

apabila sampai ada pihak-pihak yang mengambil 

kesempatan pada klien dan tidak menanganinya dengan 

baik. Oleh sebab itu, subjek berusaha untuk bertindak 

menolong klien dengan baik. 
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      Bagi subjek, sebagai juru masyarakat atau juru 

ladhos, dirinya harus profesional dalam menolong orang 

lain termasuk ketika suasana hatinya sedang tidak baik. 

Subjek mengakatakan bahwa dirinya harus selalu siap 

untuk menolong walaupun dalam mood yang berantakan 

sekalipun. Selain itu, subjek juga merasa harus 

mempertanggungjawabkan kemampuan yang telah 

diberikan Tuhan dan telah diaktifkan kembali oleh 

ayahnya. Subjek merasa harus dewasa dalam menyikapi 

emosinya. Hanya saja subjek mengakui bahwa dirinya 

harus dalam keadaan fisik yang cukup baik untuk bisa 

terjun menolong klien, khususnya bagi klien yang 

kesurupan, karena selain mengandalkan tenaga dalam 

subjek juga menggunakan tenaga fisik. Apabila subjek 

dalam keadaan fisik yang kurang baik, subjek akan 

mengajak ayahnya atau saudaranya untuk membantunya.  

      Atribusi internal subjek terhadap klien adalah 

mendoakan klien kepada Tuhan. Kemudian menurut 

subjek perempuan merupakan korban kesurupan yang 

sering kesurupan karena sering mengalami kesedihan 

yang mendalam. Kemudian atribusi eksternal subjek 

terhadap korban apabila klien datang untuk meminta 

tolong kepada subjek. Selain itu subjek juga memandang 

adalah bahwa klien yang sedang mengalami kesurupan 

merupakan bukan dirinya sendiri, namun mahluk astral 
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yang menempati diri klien tersebut. Oleh karena itu, 

kekuatan dan pribadi klien tergantikan oleh mahluk astral 

tersebut.  

      Subjek akan menolong klien yang benar-benar 

membutuhkan subjek, dalam artian klien bertanya atau 

meminta tolong kepada subjek. Menurut subjek, dirinya 

tidak berhak ikut campur dalam urusan orang lain apabila 

orang tersebut tidak membutuhkan bantuannya. Selain itu, 

subjek juga berharap agar klien percaya bahwa dirinya 

bisa sembuh dengan memanjatkan doa kepada Tuhan, 

dimana subjek dijadikan lantaran kesembuhan bagi klien 

tersebut.  

f) Makna Perilaku Menolong 

      Sejak ayah subjek mengaktifkan kembali kemampuan 

Extra Sensory Perception-nya, subjek merasa sangat 

senang karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan 

dapat subjek olah dan berguna tidak hanya bagi dirinya 

sendiri, tapi bagi orang lain pula. Makna hidup bagi 

subjek bahwa dirinya begitu bersyukur kepada Tuhan 

karena diberikan kemampuan yang dapat dirinya gunakan 

untuk meringankan penderitaan orang lain. Terkadang 

subjek berpikir bahwa dirinya masih sering belum begitu 

baik sebagai manusia, namun Tuhan masih memberikan 

kemampuan dalam diri subjek sehingga subjek selalu 

menyadarkan diri sendiri.  
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      Arahan dan dukungan dari ayahnya membuat subjek 

cukup bijaksana dalam memaknai kemampuannya yang 

subjek terapkan dalam kehidupannya. Subjek 

menganggap bahwa dirinya merupakan juru masyarakat 

yang harus siap kapan saja untuk melayani orang yang 

membutuhkannya. Namun disamping itu, dirinya juga 

tidak merasa sebagai pahlawan, apabila dirinya belum 

bisa menyelesaikan kasus dari klien, karena menurut 

subjek semua atas izin Tuhan.  

      Selain itu subjek juga menyadari bahwa tidak hanya 

manusia yang membutuhkan bantuan, tetapi mahluk 

astralpun juga membuthkan bantuan pula untuk didoakan. 

Sehingga menurut subjek kehidupan orang yang 

meninggal tidak semata-mata hilang, melainkan masih 

bisa melihat manusia yang melanjutkan hidupnya didunia. 

Hal tersebut juga dimaknai subjek bahwa kehidupan akan 

selalu berjalan, hanya saja ststus hidup dan mati yang 

membedakan. 

g) Hasil Triangulasi 

      Informan triangulasi merupakan teman subjek dari 

tahun 2012 atau sudah sekitar enam tahun informan 

mengenal subjek. Informan dan subjek merupakan teman 

dekat dari sejak SMK dan sampai sekarang informan dan 

subjek masih sering bertemu. Informan mengetahui 

bahwa subjek memiliki kemampuan extra sensory 
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perception semenjak subjek bercerita pada informan 

bahwa ayah subjek mengaktifkan kembali 

kemampuannya. Subjek sering bercerita kepada informan 

mengenai kagiatan yang dilakukannya untuk mengasah 

kemampuan extra sensory perception-nya. Bisa dibilang 

informan merupakan orang yang mengetahui 

perkembangan kemampuan subjek, selain itu dalam 

berbagai kesempatan informan juga kerap ikut subjek 

untuk menemani menyelesaikan kasus dari orang yang 

meminta tolong pada subjek.  

      Menurut informan, subjek adalah orang yang tidak 

pamer terhadap kemampuan yang dimilikinya. Subjek 

berusaha menggunakan kemampuannya secara positif, 

salah satunya untuk menolong orang lain. Menurut 

informan pula, subjek merupakan orang yang pantang 

menyerah, subjek berusaha mengembangkan kemampuan 

extra sensory perception-nya selain untuk dirinya sendiri, 

namun juga bagi orang lain.  

      Berdasarkan hasil wawancara subjek kerap membantu 

ayah subjek untuk menyelesaikan kasus dari klien. Subjek 

bersama dengan saudara-saudaranya juga bekerja sama 

untuk menengani kasus tersebut. Sama seperti yang 

diutarakan subjek, bahwa dalam menyelesaikan kasus dari 

subjek terkadang subjek memerlukan bantuan dari orang 

tua ataupun saudaranya.  
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h) Analisis Kasus Subjek 1   

      Melalui faktor keturunan yang bermula dari buyutnya, 

subjek mewarisi kemampuan Extra Sensory Perception. 

Sejak kecil, tepatnya waktu taman kanak-kanak subjek 

dapat melihat penampakan mahluk halus. Selain itu, 

menurut orang tua subjek, dirinya juga kerap 

menunjukkan keanehan ketika sedang bermain, seperti 

menunjuk-nunjuk suatu tempat atau berbicara sendiri.  

      Mengetahui hal tersebut, ayah subjek kemudian 

memutuskan untuk menonaktifkan sementara 

kemampuannya, dengan alasan subjek dinilai belum 

cukup dewasa untuk berhubungan dengan dunia astral. 

Alasan lainnya adalah agar tidak menganggu tumbuh 

kembang subjek jika diperlihatkan oleh mahluk-mahluk 

astral disekitar subjek.  

      Ketika mulai memasuki sekolah menengah kejuruan, 

subjek ingin mencari jati dirinya dengan mempelajari 

agama-agama disekitarnya. Sampai pada akhirnya subjek 

mantab untuk menekuni Kejawen aliran Kebatinan 

Perjalanan seperti yang dianut oleh orang tuanya. Diusia 

itu pula, ayah subjek memutuskan untuk mengaktifkan 

kembali kemampuan Extra Sensory Perception subjek. 

Melalui arahan dari ayahnya, subjek mulai untuk 

mengasah kemampuannya tersebut dengan berdoa dan 

bersemedi.  
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      Hasil dari subjek mengolah kemampuannya adalah 

semakin peka dirinya terhadap mahluk astral yang dapat 

subjek lihat dan dapat berkomunikasi dengan mahluk 

astral tersebut. Selain itu, subjek juga kerap mendengar 

suara yang membisikkan sesuatu hal yang akan terjadi 

padanya. Kemudian, subjek kerap mendapatkan mimpi 

yang merupakan pertanda untuk subjek.  

      Ayah subjek juga memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception dan beliau kerap dimintai tolong 

untuk menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan 

hal mistis. Oleh karena itu, ayah subjek juga kerap 

mengajak subjek untuk membantu menyelesaikan kasus 

tersebut. Ayah subjek juga merupakan orang yang 

mengarahkan subjek untuk menggunakan kemampuannya 

dengan baik dan bijak, salah satunya adalah untuk 

menolong orang yang membutuhkan. Subjek mendapat 

banyak saran dari ayahnya mengenai bagaimana subjek 

harus mengasah kemampuannya dan menggunakan 

kemampuannya.  

      Seiring berjalannya waktu, subjek juga kerap dimintai 

tolong untuk menyelesaikan sebuah kasus, paling banyak 

kasus yang ditangani subjek adalah kesurupan dan guna-

guna atau santet. Adapun aspek perilaku menolong subjek 

1 yaitu simpati, membantu, altruisme, dan kerjasama. 

Rasa kasihan dirasakan subjek ketika dirinya menangani 
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klien, subjek merasa tidak tega dengan keadaan klien. 

Oleh karena perasaan tersebut, timbullah usaha subjek 

untuk berusaha menolong klien. Bantuan yang diberikan 

subjek kepada klien tergantung dari jenis masalah 

masing-masing klien, untuk klien yang mengalami 

kesurupan subjek akan mendoakan dan berusaha 

mengeluarkan mahluk astral yang mendiami klien. 

Apabila klien mengalami guna-guna atau santet, subjek 

akan mendoakan pula dengan seluruh kemampuan subjek. 

Bantuan juga diberikan subjek berupa kehadiran ketempat 

klien atau ke suatu tempat yang minta dihilangkan dari 

mahluk gaib yang menganggu.  

      Disamping rasa simpati kepada klien, subjek juga 

merasa senang karena dirinya dimintai tolong oleh orang 

lain. Selain subjek dapat membantu klien, subjek juga 

dapat mengasah kemampuannya melalui berbagai kasus 

yang dirinya tangani. Bagi subjek menolong orang lain 

sudah merupakan prioritas baginya, sehingga subjek 

merasa enjoy dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena 

perasaan enjoy dan tidak ada beban dalam menolong 

orang lain, subjek menjadi tidak memperhitungkan timbal 

balik dari klien kepada subjek. Subjek merasa bahwa 

kemampuannya bukan untuk mendapatkan apresiasi dari 

orang lain, namun fokus pada kesembuhan klien bahkan 

sampai kasus yang bisa terselesaikan sudah membuat 
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subjek merasa senang karena bisa meringankan 

penderitaan orang lain.  

      Setiap ada klien yang meminta tolong kepada subjek, 

subjek selalu berpesan kepada klien untuk percaya kepada 

Tuhan. Subjek juga memberikan penjelasan kepada klien 

bahwa subjek hanya merupakan perantara kesembuhan, 

dan selesai atau tidaknya permasalahan tergantung dari 

izin Tuhan. Subjek juga tidak semata-mata bekerja sendiri 

untuk mendoakan klien, namun subjek memerlukan 

bantuan klien sendiri atau keluarga klien untuk turut 

berdoa bagi kesembuhan klien. Subjek hanya membantu 

doa dari klien tersebut. Subjek juga bekerjasama dengan 

ayahnya apabila subjek menemui kendala ketika dirinya 

sedang menyelesaikan suatu kasus dari klien.  

      Apa pula faktor perilaku menolong subjek 3 yang 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi distress diri dan rasa empati. Distress 

yang dirasakan subjek kepada klien adalah perasaan tidak 

berdaya atau tidak tega melihat penderitaan klien. 

Sehingga perasaan tersebut menimbulkan perasaan empati 

yang mendorong subjek untuk memberikan pertolongan. 

Faktor eksternal meliputi atribusi terhadap klien dan sifat 

kebutuhan korban. Atribusi internal subjek terhadap 

korban adalah klien yang mengalami kesurupan 

didominasi oleh perempuan karena kerap mengalami 
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kesedihan yang terlalu mendalam atau galau. Atribusi 

eksternal subjek terhadap korban adalah klien yang 

mengalami kesurupan dikendalikan oleh mahluk astral 

yang mendiami tubuh klien, sehingga segala ucapan dan 

perbuatan klien berbeda dari biasanya. Kemudian, sifat 

kebutuhan korban akan pertolongan subjek juga 

memengaruhi perlaku menolong subjek. Subjek akan 

memberikan pertolongan kepada korban yang meminta 

tolong kepada subjek, hal tersebut berarti sifat kebutuhan 

klien tidak ambigu. Subjek juga tidak ingin ikut campur 

pada permasalahan klien apabila subjek tidak dimintai 

tolong. Selain itu, subjek juga memberikan pertolongan 

kepada klien yang benar-benar membutuhkan 

pertolongannya dan percaya kepada Tuhan akan 

kesembuhannya.  
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Bagan 2. Fenomena Perilaku Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception Subjek 1 

Penyebab memiliki ESP:  

Kemampuan ESP subjek bermula dari 
kakek buyut subjek, kemudian diturunkan 

ke kakek subjek dan ke ayah subjek 

Masa Memiliki Kemampuan ESP: 

- Merasa senang dengan kemampuan yang dimiliki  
- Senantiasa mengembangkan kemampuannya karena 

faktor pribadi dan dukungan orang tua 
- Merasa tertantang dengan kasus dari klien dan 

menjadikan hal tersebut untuk mengasah kemampuannya 

Jenis Kemampuan ESP subjek: 

- Mediumship   - Telepati   
- Clairaudience  - Gerak  
- Precognition 

 

SIMPATI 

Subjek merasa senang dimintai 
tolong dan akan berusaha 
semampunya untuk 
menyelesaikkan kasus dari klien. 

 

MEMBANTU 

Bantuan yang diberikan kepada 
klien berupa doa, memberikan 
kehadiran ke tempat klien, dan 
memberikan saran. 

KERJASAMA 

- Memerlukan doa dari klien dan 
keluarga klien untuk 
dipanjatkan kepada Tuhan 

- Menyelesaikan kasus dengan 
timataupun bantuan dari orang 
yang berada ditempat kejadian 

- Subjek, ayahnya, dan 
saudaranya bekerja sama untuk 
menyelesaikan kasus dari 
klien.  

ALTRUISME  

- Membantu menangani orang 
yang mengalami kesurupan  

- Mengobati orang yang terkena 
guna-guna dan santet 

- Membantu mengamankan 
rumah dari gangguan mahluk 
astral 

- Mendoakan orang yang 
terkena serangan mahluk astral 

 

SUASANA HATI 

Dalam suasana hati negatif maupun positif, 
subjek berkomitmen untuk menolong klien. 

DISTRESS DIRI 

Subjek merasa tidak tega dengan klien yang 
mengalami kesurupan yang didominasi oleh 
perempuan dan korban yang terkena guna-guna 
atau santet. 

EMPATI 

Subjek merasa kasihan terhadap klien yang 
meminta tolong kepadanya 

DAYA TARIK 

Keberhasilan dalam menyelesaikan kasus klien 
membuat subjek semakin mengulangi perilaku 
menolongnya. 

ATRIBUSI 

Internal Eksternal 
Klien yang mengalami 
kesurupan didominasi oleh 
wanita karena kerap 
mengalami kesedihan 
yang terlalu mendalam. 

Klien yang 
mengalami 
kesurupan 
dikendalikan oleh 
mahluk astral. 

SIFAT KEBUTUHAN KORBAN  

- Subjek menolong klien yang meminta bantuan 
kepada subjek. 

- Subjek menolong klien yang mempercayakan 
Tuhan dimana subjek hanya menjadi perantara 
kesembuhan klien. 

PERILAKU MENOLONG 
FAKTOR PERILAKU MENOLONG 

INTERNAL  

EKSTERNAL 

Bersyukur kepada Tuhan karena diberikan 
kemampuan yang dapat digunakan untuk 
meringankan penderitaan orang lain. Menyebut 
dirinya sebagai juru ladhos atau juru masyarakat,  
untuk melayani sesama sehingga kemampuannya 
dapat berguna tidak hanya untuk dirinya sendiri, 
namun bagi orang lain pula. 

MAKNA PERILAKU MENOLONG 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek  

Nama  : ED 

Jenis kelamin : Perempuan 

Agama  : Islam  

Umur  : 22 tahun 

Alamat  : Jalan Pajang, Surakarta 

Pekerjaan : Karyawati Swasta  

Jumlah saudara : L= - P=3 Anak ke=3 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi  

      Wawancara ini dilakukan pada 25 Juni 2018 seminggu 

setelah hari raya Idul Fitri 2018. Pada saat itu subjek sedang 

libur dari pekerjaannya sehingga disepakatilah hari tersebut 

untuk bertemu. Subjek dan peneliti membuat kesepakatan 

untuk bertemu disebuah cafe didaerah Pabelan, Surakarta. 

Subjek mengenakan hijab berwarna hitam dan baju berwarna 

abu-abu. Ketika datang subjek terlihat membawa dompet dan 

handphone ditangannya. Semerbak wangi parfum tercium 

ketika subjek datang menghampiri peneliti yang datang 

terlebih dahulu. Subjek menyapa peneliti dengan ramah dan 

menceritakan bahwa dirinya sedang berada dirumah 

temannya yang berada didekat cafe tersebut, karena dirumah 

subjek sedang tidak ada orang. Subjek memiliki tinggi badan 
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sekitar 160 cm, berperawakan sedang, dan memiliki tahi lalat 

dipipi sebelah kanan. 

      Cafe yang terletak didaerah Pabelan tersebut memiliki cat 

dominan putih. Dari pagar, dinding, hingga kursi dan 

majanya pun berwarna putih. Nampak tumbuhan rambat 

menghiasi pagar depan hingga sampai ke atap. Suasana cafe 

pada saat ini ramai, beberapa orang duduk bergerombolan 

sambil bermain kartu dan ada juga beberapa orang yang 

duduk dengan laptop didepannya. Pada saat itu hanya ada 

dua kursi yang tersisa, namun peneliti yang datang terlebih 

dahulu memilih duduk dipojok belakang, agar saat 

penggalian data tidak terganggu. Pada saat wawancara 

berlangsung terdengar suara musik dari cafe sehingga 

peneliti sedikit mendekatkan alat perekam ke arah subjek 

agar suara subjek lebih terdengar dialat perekam. Sempat 

sekali proses wawancara terhenti karena pesanan yang 

datang, namun setelah itu subjek kembali melanjutkan 

menjawab pertanyaan dari peneliti. Selama proses 

wawancara beberapa kali subjek mengaduk-aduk 

minumannya kemudian meminumnya. 

      Subjek terlihat santai dalam menjawab pertanyaan dan 

menanggapi pertanyaan dengan baik. Ketika subjek 

menceritakan pengalaman pertama kalinya bisa melihat  

hantu, subjek terlihat sangat ketakutan yang terlihat dari 

gerakan tangan terletak didada dan matanya yang melebar.  
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      Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada hari Selasa, 14 

Agustus 2018 bertempat disebuah cafe daerah Laweyan, 

Surakarta. Penggalian data tersebut dilakukan pukul 19.00, 

setelah subjek selesai pulang bekerja. Peneliti datang terlebih 

dahulu saat itu, dan beberapa saat subjek datang menyapa 

peneliti. Subjek mengenakan kaos berwarna biru donker, 

dipadukan dengan hijab berwarna senada, serta mengenakan 

celana jeans panjang berwarna hitam. Terlihat subjek 

memakai tas selempang kecil berwarna coklat, dan tampak 

subjek mengenakan jam tangan ditangan kirinya.  

      Begitu datang subjek langsung memesan minuman dan 

duduk berhadapan menghampiri peneliti. Sembari menunggu 

pesanan datang, peneliti menanyakan kabar dan aktivitas 

subjek belakangan ini. Tidak tampak raut wajah lelah 

diwajah subjek, karena subjek mengaku telah mandi dan 

sempat beristirahat sebentar setelah sepulangnya dari bekerja. 

Subjek begitu banyak tersenyum dan bercerita banyak 

kepada peneliti mengenai kegiatan dikantornya.  

      Cafe yang terletak di daerah Laweyan tersebut terlihat 

nyaman dan bersih. Tanaman hidup yang diletakkan didalam 

ruangan semakin membuat terlihat nyaman. Beberapa foto 

dari produk minuman dan makanan cafe tersebut dipajang 

berjejer rapi dan nampak estetis. Kursi dan meja juga ditata 

rapi menyesuaikan banyak sedikitnya pelanggan yang akan 

duduk dicafe tersebut. Suasana cafe pada saat penggalian 

data berlangsung tidak terlalu ramai, hanya ada empat 
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pelanggan yang duduk di pojok cafe dan tiga pegawai yang 

menerima pesanan serta membuatkan pesanan. Peneliti yang 

saat itu datang terlebih dahulu memilih tempat dipojok 

belakang cafe agar tidak terganggu apabila ada pelanggan 

yang akan datang lagi. Terdengar alunan musik pop barat 

yang tidak terlalu keras, hal tersebut tidak menganggu 

jalannya penggalian data pada saat itu.  

      Selama proses wawancara, subjek terlihat begitu 

ekspresif dan beberapa kali menggerakkan tangannya untuk 

memeragakan sesuatu. Subjek juga beberapa kali mengaduk 

minumannya dan kemudian meminumnya. Disela-sela 

wawancara subjek meminta ijin kepada peneliti untuk 

membalas pesan dari manajer kantornya dan kemudian 

kembali melanjutkan penggalian data.  

2) Hasil Wawancara   

a) Sejarah Memiliki Kemampuan Extra Sensory 

Perception  

      Kemampuan Extra Sensory Perception yang dimiliki 

subjek berasal dari jalur ayah. Awal mula dari canggah 

yaitu satu tingkat diatas buyut. Kemudian diturunkan ke 

buyut subjek, namun setelah itu kemampuan Extra 

Sensory Perception tidak diturunkan ke kakek subjek dan 

mengalami kekosongan. Baru kemudian diturunkan ke 

ayah subjek, dan setelah itu subjek sendiri. Subjek 

merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Diantara 

saudara-saudaranya yang lain, hanya subjek yang 
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memiliki kemampuan Extra Sensory Perception, 

sementara kakak-kakak subjek tidak memilikinya.  

      Berawal saat subjek berusia lima tahun, saat itu 

subjek sedang bersantai dengan keluarganya dirumah 

yang berada di Bandung. Subjek yang saat itu sedang 

tengkurap sambil menonton televisipun kaget karena tiba-

tiba ada yang memukul kakinya dengan sangat keras. 

Setelah subjek menengok kebelakang, subjek melihat 

sosok mahluk halus yang menurutnya mengerikan. 

Sebelum kejadian itupun subjek sudah kerap melihat 

penampakan-penampakan namun orang tuanya sempat 

tidak percaya dengan apa yang dilihat subjek. Karena 

kejadian itulah akhirnya orang tua subjek membawa 

subjek ke orang pintar.  

      Orang pintar tersebut merupakan kenalan dari teman 

ayah subjek yang rumahnya berada dipucuk gunung 

didaerah Bandung yang tidak bisa dijangkau oleh motor 

dan mobil. Ayah subjek meminta tolong kepada orang 

tersebut untuk diperlihatkan apa yang terjadi kepada 

subjek. Orang tersebut mengatakan bahwa subjek berbeda 

dari anak yang lain. Subjek merupakan anak yang paling 

keras dan harus dituruti semua keinginanya karena 

keinginan tersebut berasal dari eyang buyutnya yang 

mengikuti subjek, bahkan sampai saat ini.  

      Setelah mengetahui hal tersebut setiap minggu subjek 

diajak keorang pintar tersebut untuk mengasah 
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kemampuannya dengan didoakan dan diajak mengaji 

serta sholat. Saking seringnya subjek berada disana, 

subjek menganggapnya sebagai orang tua angkatnya.  

b) Masa-masa Memiliki Kemampuan Extra Sensory 

Perception  

      Saat kecil ketika awal mula subjek memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception subjek merasa 

baik-baik saja dan merasa asik dengan hal-hal gaib yang 

ditemuinya. Sampai pada suatu ketika, subjek memasuki 

sekolah dasar, dan dirinya sempat dijauhi oleh teman-

temannya karena dianggap aneh dan tidak aktif didalam 

kelas. Penolakan tersebut juga dirasakan subjek ketika 

dirinya masuk sekolah menengah atas. Namun keluarga 

subjek sangat menerima dan mendukung subjek dengan 

kemampuan Extra Sensory Perception-nya dan 

mengarahkan subjek untuk semakin memperdalamnya 

agar bermanfaat bagi orang lain pula. Penerimaan juga 

datang dari teman-teman subjek dimasa sekarang, teman-

temannya memberikan respon positif dengan 

mempercayakan subjek menjadi tempat curhat, dan 

subjek merasa diterima dilingkungannya saat ini.  

      Semakin beranjak dewasa subjek merasa tertekan 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Subjek mengaku 

bahwa kemampuan membaca pikiran dan isi hati orang 

lain menjadikan subjek mudah berprasangka terhadap 

orang lain dan sering berpikiran negatif. Disisi lain subjek 
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menikmati kemampuan tersebut karena menurutnya hal 

tersebut menyenangkan.  

       Subjek tidak sembarangan memberi tahu orang lain 

mengenai kemampuannya, hanya orang-orang terdekat 

dan keluarganyalah yang tahu mengenai hal tersebut. 

Bagi subjek, duka yang dirasakan dengan memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception adalah selalu 

diserbu pertanyaan melalui media sosial dari orang-orang 

yang meminta pendapat mengenai permasalahan 

pribadinya. Subjek mengaku walaupun dirinya dengan 

senang hati menolong, namun subjek juga memerlukan 

waktu dan tenaga untuk bisa menyelesaikan kasus 

tersebut.  

      Dampak positif yang dirasakan subjek dengan 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception adalah 

lebih banyak bersyukur kepada Tuhan karena dirinya 

dianugerahi kemampuan yang tidak semua orang miliki. 

Dampak negatif yang dirasakan subjek adalah selalu 

berpikiran negatif terhadap seseorang, karena dirinya 

dapat membaca isi hati orang lain. Subjek berharap agar 

kemampuannya dapat digunakan untuk menolong orang 

lain, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Subjek 

juga berusaha untuk menolong orang lain namun dalam 

posisi dimana subjek tidak menunjukkan kemampuannya 

kepada orang yang ditolongnya.   

 



88 
 

 
 

c) Kemampuan Extra Sensory Perception Subjek  

      Kecurigaan orang tua subjek dengan keanehan yang 

sering dikatakan subjek membuat orang tua subjek 

meminta tolong kepada orang pintar untuk dilihatkan apa 

yang terjadi pada anaknya. Ketika terjawab, bahwa subjek 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception, sejak itu 

pula subjek sering diajak untuk beribadah dengan 

mendatangi orang pintar tersebut. Bahkan karena 

seringnya subjek datang kepada orang pintar tersebut, 

dirinya sudah menganggap sebagai orang tua angkatnya.  

      Sejak kecil subjek sudah bisa melihat dan 

berkomunikasi dengan mahluk astral. Bahkan sampai saat 

ini subjek masih memiliki kemampuan tersebut serta 

dapat merasakan aura baik atau buruk yang dimiliki 

mahluk astral tersebut. Menurut hasil wawancara, subjek 

juga kerap didatanggi roh keluarga atau orang terdekat 

untuk sekedar menyampaikan pesan kepada subjek untuk 

diteruskan kepada keluarga. Subjek juga dapat memanggil 

roh keluarganya yang telah meninggal, dan dapat 

melihatnya berupa seperti manusia namun tembus 

pandang. 

      Kemudian subjek dapat membaca pikiran dan isi hati 

seseorang. Dalam hal ini subjek tidak dapat membaca 

pikiran dan isi hati orang yang sudah dikenalnya atau 

orang terdekatnya, seperti keluarga, teman dekat, dan 

orang disekitar yang dikenal subjek. Subjek hanya dapat 
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membaca pikiran dan isi hati orang yang belum dikenal 

oleh subjek atau yang intensitas bertemunya jarang.  

      Selain itu subjek juga dapat melihat masa depan dan 

masa lalu dari seseorang. Namun subjek juga tidak dapat 

melihat masa depan dan masa lalu dari orang terdekatnya 

ataupun dirinya sendiri.  

      Subjek juga memiliki kemampuan menyembuhkan 

suatu penyakit dengan media air putih yang dibacakan 

doa oleh subjek. Menurut subjek, dirinya tidak bisa 

menyembuhkan seratus persen penyakit seseorang, 

namun hanya untuk sebagai pereda dan penenang bagi 

yang membutuhkan. Subjek percaya bahwa jika ada orang 

yang sembuh total, hal itu karena Tuhan yang menjadikan 

subjek sebagai jalan kesembuhan bagi klien.  

      Saat ini subjek tidak terpaku untuk mengasah 

kemampuannya seperti yang dirinya lakukan saat masih 

kecil. Subjek hanya melakukan sholat lima waktu dan 

membaca surat-surat pendek, subjek mengaku bahwa 

terkadang dirinya lupa untuk beribadah karena pekerjaan 

yang menumpuk dikantor. Bagi subjek dengan berbuat 

kebaikan kepada setiap mahluk hidup, tidak 

menggunakan kemampuannya secara negatif, dan tidak 

menduakan Tuhan sudah cukup untuk bekal hidup 

didunia.  
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d) Perilaku Menolong  

      Berdasarkan hasil wawancara, subjek sangat ingin 

sekali menolong orang lain, namun dalam posisi subjek 

tidak mau menunjukkan kemampuannya. Subjek merasa 

kasihan kepada klien yang meminta tolong kepadanya. 

Oleh karena itu, subjek akan berusaha sebisa mungkin 

untuk dapat membantu menyelesaikan kasus dari klien.  

      Subjek memiliki pemikiran bahwa kemampuan yang 

dimilikinya adalah hadiah dari Tuhan dan harus 

digunakan untuk membantu orang lain. Subjek percaya 

bahwa setiap kasus yang dapat dirinya selesaikan, tak 

lepas dari ridho Tuhan yang menjadikan subjek sebagai 

jalan kesembuhan.  Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

menerima permintaan tolong dari siapa saja yang 

membutuhkannya. Subjek juga merasa tersentuh apabila 

ada orang yang meminta tolong kepadanya, karena subjek 

merasa dibutuhkan oleh orang lain. Melalui kemampuan 

prekognisinya,  subjek sering dimintai pendapat bagi 

teman-teman dan saudaranya mengenai bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapai. Selain itu 

melalui kemampuan retrokognisinya, subjek dapat 

memberikan saran mengenai sebab akibat yang akan 

dihadapi bagi klien dimasa mendatang. Melalui 

kemampuan mediumshipnya, subjek juga dapat 

memberikan saran bagi orang-orang disekitarnya untuk 

bertindak dan berucap dengan baik disuatu tempat, karena 
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subjek dapat  melihat adanya mahluk astral dan sifatnya. 

Subjek juga berusaha menolong klien yang sakit atau 

seseorang yang terkena guna-guna dengan memberikan 

penyembuhan yang dirinya berikan dengan media air 

yang didoakan. Tak jarang bantuan yang diberikan 

kepada klien membawa konsekuensi pada subjek, seperti 

kelelahan, mendapat serangan dari pengirim guna-guna, 

dan waktu yang tersita.  

      Subjek berpendapat bahwa kelebihan yang 

dimilikinya bukan untuk dibayar, oleh sebab itu subjek 

selalu menolak hadiah pemberian klien yang telah subjek 

tolong. Bagi subjek, kemampuan yang diberikan oleh 

Tuhan digunakan untuk menolong orang lain yang 

membutuhkan. Subjek juga merasa ikhlas dan senang 

karena telah menolong orang lain, apalagi sampai subjek 

berhasil menyelesaikan permasalahan klien.  

        Ketika subjek menemui kesulitan dalam 

menyelesaikan kasus dari klien, subjek meminta bantuan 

dari ayahnya. Ayah subjek akan senantiasa mengarahkan, 

memotivasi, dan memberikan nasehat kepada subjek. 

Selain bekerjasama dengan ayahnya, subjek juga 

memerlukan kerjasama dari klien itu sendiri. Subjek tidak 

ingin klien memasrahkan sepenuhnya kepada subjek. 

Subjek juga ingin klien mempercayakan kesembuhannya 

melalui Tuhan, dengan perantara subjek. Subjek juga 

selalu berpesan kepada klien yang akan ditolongnya 
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bahwa tanpa ridho dari Tuhan, subjek tidak akan bisa 

menjadi perantara kesembuhan bagi klien. Oleh sebab itu, 

subjek juga meminta klien untuk berdoa kepada Tuhan 

pula.  

e) Faktor yang Memengaruhi Perilaku Menolong  

      Subjek merasa prihatin pada orang yang meminta 

tolong kepadanya, dan berpikir apabila dirinya berada 

diposisi klien tersebut. Oleh karena perasaan tersebut, 

subjek selalu berusaha untuk menolong klien yang 

membutuhkannya. Disamping itu, subjek akan 

memberikan nasehat dan saran pada klien apabila dirinya 

tidak bisa menolong klien tersebut. Pengalaman 

menolong orang lain membuat subjek berpikir betapa 

dirinya dibutuhkan oleh orang lain. Namun, subjek tidak 

ingin kemampuan Extra Sensory Perception-nya 

diketahui oleh banyak orang, bagi subjek dirinya akan 

semakin tertekan apabila dikejar-kejar pertanyaan oleh 

orang lain. 

      Suasana hati yang baik dan kondisi badan yang sehat 

sangat dibutuhkan subjek untuk dapat menyetujui 

permintaan tolong dari orang lain. Menurutnya, hal 

tersebut sangat berpengaruh kepada hasil vision yang 

didapatkannya. Apabila subjek sedang dalam keadaan 

suasana hati yang buruk dan kondisi badan yang kurang 

sehat, subjek akan menunda pemberian bantuan kepada 



93 
 

 
 

klien dan memilih untuk mengatur ulang jadwal bertemu 

dengan klien.  

      Atribusi internal subjek terhadap klien dapat dilihat 

ketika subjek memberikan masukan mengenai 

penerawangan masa depan, hal tersebut subjek 

kombinasikan dengan kemampuan penerawangan masa 

lalu dari klien tersebut pula. Sehingga subjek dapat 

menasehati klienn melalui kejadian sebab akibat, yaitu 

apabila klien menabur hal yang buruk dimasa lalu maka 

klien juga akan menuai hal yang buruk dikemudian hari. 

Subjek mengaku dirinya tidak memberikan detail yang 

lengkap mengenai masa depan klien tersebut, subjek 

hanya menasehati klien untuk memperbaiki cara hidupnya 

agar tidak terjadi hal yang buruk. Atribusi eksternal 

subjek terhadap klien terlihat pada bagaimana cara subjek 

memberitahu orang lain untuk bersikap baik disuatu 

tempat, karena subjek dapat melihat mahluk astral yang 

menempati tempat tersebut. Selain itu, subjek juga kerap 

memberi isyarat kepada orang lain untuk berhati-hati 

dengan orang-orang tertentu. Hal tersebut subjek lakukan 

karena menurutnya kejadian buruk yang akan terjadi 

disebabkan oleh ketidaktahuan klien.  

      Subjek cenderung akan segera memberi tahu 

mengenai vision-nya kepada orang yang sudah 

mengetahui bahwa subjek memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception. Kemudian, untuk orang yang belum 
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mengetahuinya, subjek cenderung menyampaikan vision-

nya berupa isyarat tertentu kepada klien.  

      Subjek menunggu klien untuk meminta tolong 

kepadanya atau klien bertanya kepada subjek. Apabila 

dalam keadaan terdesak dan seseorang benar-benar 

membutuhkan bantuan, subjek akan memberi tahu orang 

tersebut dengan memberikan petunjuk dan tidak 

menunjukkan kemampuannya. Berdasarkan hasil 

wawancara pula, subjek tidak mau membantu pada orang 

yang telah membuatnya sakit hati, karena subjek sulit 

untuk memaafkan orang lain. 

f) Makna Perilaku Menolong 

      Tujuan hidup subjek adalah ingin berguna bagi orang 

lain, subjek berharap apa yang dikerjakannya dapat 

bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tapi bagi orang-orang 

disekitarnya pula. Hal tersebut dirinya terapkan didalam 

pekerjaannya, subjek tidak hanya ingin diam duduk 

dikursi kantornya dan sekedar bekerja, namun subjek juga 

ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya dengan 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik serta menjadi 

teman yang baik bagi siapa saja. Subjek berharap setiap 

harinya dirinya berguna bagi orang lain. Subjek juga 

ingin membahagiakan orang tuanya melalui karya dan 

pekerjaan yang dibuatnya.  

      Perilaku menolong yang sudah subjek lakukan sejak 

kecil membuat subjek menyadari bahwa dirinya diberikan 
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kemampuan adalah untuk menolong orang lain. Tidak 

semua orang memiliki kemampuan tersebut, sehingga 

subjek ingin lebih banyak membantu orang lain dan 

bermanfaat bagi orang lain pula.  

      Walaupun subjek sudah memiliki peran dalam 

menolong orang lain dan memiliki pekerjaan yang 

menghasilkan, namun subjek masih merasa kurang yang 

subjek maknai dalam kehidupannya. Subjek memaknai 

kehidupannya bahwa subjek selalu kurang dalam 

menolong orang lain dan membantu orang tuanya, karena 

menurut subjek dirinya belum melakukan dengan 

maksimal.  

g) Hasil Triangulasi  

      Informan triangulasi merupakan teman kuliah subjek 

dari tahun 2014. Informan dan subjek cukup dekat 

sebagai teman karena berada disatu jurusan yang sama 

serta pernah melakukan kerja praktek ditempat yang sama 

pula. Informan mengungkapkan bahwa dirinya 

mengetahui subjek memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception ketika subjek menolong temannnya yang 

terkena guna-guna oleh orang lain.  

      Subjek merupakan orang yang nyaman diajak untuk 

berdiskusi dan bertukar pikiran. Subjek juga orang yang 

dipercaya oleh teman-temannya sebagai teman curhat. 

Informan juga kerap bercerita kepada subjek, dan subjek 

mendengarkan dengan baik serta memberi saran dan 
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masukan mengenai kedepannya akan seperti apa. Menurut 

informan, subjek juga orang yang perhatian dan peduli 

terhadap teman-temannya.  

      Dalam wawancara, informan mengatakan bahwa 

subjek bukan orang yang pamer terhadap kemampuannya, 

bahkan subjek tidak ingin kemampuannya diberitahukan 

secara lebih luas. Hal tersebut sama seperti hal yang 

dikatakan oleh subjek bahwa dirinya tidak mau orang lain 

mengetahui mengenai kemampuannya. Menurut 

informan, subjek kerap ketakutan dengan mahluk astral 

yang dapat dirinya lihat ketika berada dipenginapan saat 

sedang melakukan kerja praktek. Namun subjek tidak 

menakut-nakuti orang lain dengan mengatakana detail 

seperti apa mahluk astralnya dan dimana keberadaannya, 

justru subjek memberi tahu temannya untuk lebih 

menjaga sikap ditempat baru.    

      Informan mengungkapkan pada awalnya dirinya dan 

satu temannya disatu penginapan tidak mengetahui bahwa 

subjek memiliki kemampuan Extra Sensory Perception. 

Hal tersebut kemudian diketahui ketika subjek 

memberikan sebuah saran kepada temannya untuk 

berhati-hati dengan teman laki-lakinya, padahal teman 

subjek tidak bercerita bahwa dirinya sedang dekat dengan 

seorang laki-laki. Ternyata teman subjek mendapat guna-

guna oleh teman laki-lakinya tersebut. Oleh karena hal 

tersebut, subjek memberikan air putih yang diberi doa 
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oleh subjek untuk temannya minum. Subjek juga 

menyarankan temannya untuk membaca Al-quran dan 

surat-surat pendek. Dihari berikutnya, menurut penuturan 

infroman, temannya yang terkena guna-guna tersebut 

merasa baikan dan merasa tidak bergantung pada teman 

laki-lakinya.  

      Hal tersebut sesuai dengan pernyataan subjek bahwa 

dirinya akan memberikan petunjuk untuk membantu 

orang lain apabila orang lain tersebut tidak mengetahui 

subjek memiliki kemampuan Extra Sensory Perception. 

Selain itu, hal yang sesuai adalah perlunya kejasama 

antara subjek dan klien itu sendiri. Subjek telah 

memberikan bantuan berupa air putih yang didoakan, 

namun klien juga perlu membentengi diri sendiri dengan 

doa yang dipanjatkan sendiri kepada Tuhan. 

h) Analisa Kasus Subjek 2 

      Subjek memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception yang merupakan kemampuan persepsi untuk 

menerima informasi lingkungan sekitar tanpa bantuan 

kelima indra. Kemampuan tersebut subjek miliki sejak 

kecil yang disebabkan oleh faktor keturunan dari 

canggah.    

      Ketika mengetahui bahwa subjek memiliki bakat 

kemampuan tersebut, orang tua subjek mengarahkan 

subjek untuk mengasah kemampuannya dengan 

dibimbing oleh orang pintar atau yang subjek anggap 



98 
 

 
 

sebagai orang tua angkat. Upaya mengasah kemampuan 

extra sensory perception subjek dilakukan dengan cara 

beribadah yaitu sholat, mengaji, membaca surat-surat 

pendek, serta didoakan oleh orang pintar tersebut.  

      Usaha yang dilakukan untuk mengasah kemampuan 

sejak kecil membuat subjek mengalami berbagai macam 

pengalaman paranormal yaitu dapat melihat mahluk 

halus, membaca hati dan pikiran seseorang, melihat 

gambaran masa depan dan masa lalu seseorang, serta 

dapat menyembuhkan penyakit tanpa obat melalui media 

air putih yang dibacakan doa. Seiring berjalannya waktu 

kemampuan tersebut semakin tajam.  

      Sejak kecil subjek diarahkan oleh orang tuanya untuk 

menggunakan kemampuan tersebut untuk menolong 

saudara-saudaranya yang sakit atau kehilangan suatu 

barang untuk subjek terawangkan keberadaannya. 

Kemudian mulailah subjek untuk menoong teman 

ayahnya yang mengalami sakit utnuk diberikan air putih 

yang didoakan. 

      Kemampuan yang dimiliki subjek tersebut tak jarang 

membuatnya merasa berbeda dari orang lain, dan sempat 

menerima penolakan dari lingkungan semasa kecilnya. 

Oleh karena pengalaman tersebut, subjek tidak ingin 

orang-orang mengetahui kemampuan yang dimilikinya. 

Dimasa sekarang, lingkungannya telah menerima 

kemampuan subjek dan subjek merasa dibutuhkan karena 
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dirinya dijadikan sebagai teman diskusi dan teman curhat 

bagi teman-temannya. Namun hal tersebut ternyata 

membawa konsekuensi pula bagi subjek, yaitu dikejar-

kejar pertanyaan oleh orang-orang. Oleh karena 

pengalaman tersebut pula, subjek tidak ingin teman-

temannya memberi tahu orang lain terkait 

kemampuannya. Subjek juga tidak memberikan gambaran 

detail terkait penerawangannya mengenai seseorang yang 

meminta tolong pada subjek, karena subjek tidak ingin 

melebihi Tuhan dengan memberikan gambaran detail.   

Hal tersebut sesuai dengan informan triangulasi yang 

menyatakan bahwa subjek kerap dijadikan sebagai teman 

curhat dan diskusi. Informan juga pernah meminta 

pendapat subjek mengenai permasalahannya dan 

bagaimana cara mengatasinya.  

      Terdapat beberapa aspek yang menyusun subjek 

berperilaku menolong yaitu perasaan simpati, membantu, 

altruisme, dan kerjasama. Perasaan simpati yang subjek 

rasakan kepada klien yang meminta tolong, dari perasaan 

simpati tersebut timbullah aksi untuk bertindak dengan 

memberikan bantuan kepada klien. Subjek memberikan 

bantuan kepada klien tergantung dari jenis permasalahan 

masing-masing subjek, apabila klien mengeluh sakit atau 

merasa mendapat guna-guna, subjek akan memberikan air 

putih yang didoakan, apabila klien memiliki 
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permasalahan terkait masalah personal maupun 

interpersonal, subjek akan memberikan saran dan nasehat. 

      Bagi subjek kemampuan yang dimiliki tersebut 

merupakan suatu keistimewaan baginya, karena hal 

tersebut dirinya dapat berguna bagi orang lain dan merasa 

dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

subjek merasa tersentuh apabila dirinya dimintai tolong 

oleh orang lain dan senantiasa akan berusaha menolong. 

Menurut subjek kemampuan yang dimilikinya tersebut 

bukan untuk dibayar, melainkan digunakan secara positif 

untuk membantu orang lain. Subjek tidak menerima 

hadiah ataupun uang dari klien yang ditolongnya karena 

subjek merasa ikhlas dalam membantu klien. Terkadang 

subjek juga mendapat konsekuensi dari menolong orang 

lain, seperti kecapekan, tersitanya waktu, dan mendapat 

serangan apabila dirinya menolong orang yang terkena 

guna-guna. Subjek tidak mempermasalahkan hal tersebut 

dan merasa senang karena dapat menolong orang lain 

      Setiap kali subjek menerima permintaan tolong dari 

klien, dirinya akan menjelaskan kepada klien terlebih 

dahulu bahwa subjek tidak ingin klien menyerahkan 

sepenuhnya kepada subjek. Subjek juga perlu bantuan 

dari klien itu sendiri untuk berdoa kepada Tuhan, agar 

diberikan ridho untuk menyelesaikan permasalahannya 

melalui perantara subjek. Subjek tidak ingin klien 

memasrahkan dan percaya sepenuhnya kepada subjek 
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tanpa meminta ridho dari Tuhan. Selain membutuhkan 

kerjasama dari klien itu sendiri, subjek juga bekerjasama 

dengan ayahnya. Ketika subjek menemui kendala dalam 

menolong orang lain dirinya meminta pendapat dari 

ayahnya. Ayahnya akan memberikan nasehat, saran, dan 

motivasi kepada subjek agar subjek merasa percaya diri 

dan yakin pada dirinya sendiri bahwa dirinya bisa.  

      Terdapat faktor yang menyebabkan subjek berperilaku 

menolong diantaranya distress diri dan rasa empati, 

suasana hati yang positif, atribusi terhadap klien, daya 

tarik korban, dan sifat kebutuhan korban. Faktor tersebut 

terbagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. 

Faktor internal terdiri dari 1) distress diri dan rasa empati, 

2) suasana hati. Faktor eksternal terdiri dari 1) atribusi 

terhadap korban, 2) daya tarik korban, 3) sifat kebutuhan 

korban.  

      Ketika subjek dimintai tolong, subjek merasakan 

distress diri yaitu merasakan apabila dirinya yang berada 

diposisi klien dan merasa prihatin terhadap klien. Distress 

diri tersebut kemudian membawa subjek menuju ke 

perasaan empati, yaitu merasa kasihan terhadap klien. 

Faktor internal lain yang memengaruhi adalah suasana 

hati subjek. Apabila subjek sedang dalam kondisi suasana 

hati yang buruk, subjek lebih memilih untuk menunda 

memberikan bantuan dan menjadwal ulang pertemuan 
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dengan klien. Suasana hati subjek menentukan apakah 

dirinya akan langsung memberikan bantuan atau tidak.   

      Faktor eksternal yang memengaruhi adalah daya tarik 

korban, subjek akan cenderung segera memberi tahu 

orang yang telah mengetahui bahwa dirinya memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception. Kemudian, 

atribusi terhadap korban seperti atribusi internal yaitu 

subjek memandang kejadian buruk yang klien alami 

berasal dari perbuatan dimasa lalu, atribusi eksternal yaitu 

subjek memandang kejadian yang klien alami berasal dari 

lingkungan atau orang lain yang bersumber dari 

ketidaktahuan klien. Selain itu, sifat kebutuhan klien juga 

memengaruhi perilaku menolong subjek. Subjek akan 

menolong klien apabila subjek dimintai tolong, hal 

tersebut menunjukkan bahwa sifat kebutuhan klien tidak 

ambigu. Kemudian subjek juga memberikan pertolongan 

pada orang yang membutuhkan, apabila dalam posisi 

orang tersebut tidak mengetahui subjek memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception. Pertolongan 

tersebut berupa petunjuk yang dirinya sampaikan kepada 

klien tanpa mengatakan bahwa dirinya memiliki 

kemampuan tersebut.  

      Pengalaman menolong orang lain yang sudah subjek 

terapkan sejak kecil, membuat subjek menyadari bahwa 

dirinya diberikan kelebihan sebagai manusia untuk 

menolong orang lain.  
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Bagan 3. Fenomena Perilaku Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception Subjek 2 

Penyebab memiliki kemampuan ESP: 

Kemampuan ESP subjek bermula dari 
canggah, kemudian diturunkan ke 
buyut, setelah itu ke ayah subjek.  

Masa Memiliki Kemampuan ESP: 

- Semasa kecil menikmati kemampuannya 
- Semakin dewasa merasa terbebani oleh kemampuannya 

Jenis Kemampuan ESP subjek: 

- Mediumship   - Prekognisi  
- Retrocognition  - Clairvoyance  
- Penyembuhan penyakit tanpa obat  
- Membaca hati dan watak 

 

SIMPATI 

Subjek merasa tersentuh karena 
dimintai tolong dan mencoba 
sebisa mungkin untuk membantu. 

MEMBANTU 

Subjek memberikan bantuan 
berupa nasehat, saran, hasil vision, 
dan memberikan doa. 

KERJASAMA 

- Bertanya kepada ayahnya 
apabila menemui kendala 
menyelesaikan kasus. 

- Membutuhkan kerjasama klien 
untuk berdoa sendiri 
memasrahkan kepada Tuhan 
dengan menyelesaikan 
permasalahan melalui 
perantara subjek. 

ALTRUISME  

- Memberi saran kedepan dan 
teguran bagi orang lain  

- Meredakan penyakit dengan 
air putih yang didoakan 

- Memberikan doa pada orang 
yang kesurupan 

- Memberikan doa dan air putih 
yang didoakan bagi orang 
yang terkena guna-guna 

 

SUASANA HATI 

Membutuhkan suasana hati yang baik dan 
kondisi badan yang baik untuk dapat menolong 
orang lain. 

DISTRESS DIRI 

Berpikiran bagaimana bila subjek berada diposisi 
klien dan merasa prihatin dengan 
permasalahannya. 

EMPATI 

Subjek merasa kasihan kepada klien. 

DAYA TARIK 

Subjek cenderung akan segera memberi tahu 
mengenai vision-nya kepada orang yang sudah 
mengetahui bahwa subjek memiliki kemampuan 
ESP. 

ATRIBUSI 

Internal Eksternal 
Segera memberi 
tahu vision-nya 
pada orang yang 
tahu bahwa subjek 
memiliki 
kemampuan ESP 

- Masing-masing tempat 
memiliki penunggunya. 

- Penyakit medis atau non 
medis bisa saja karena 
kiriman orang yang tidak 
suka pada korban. 

 

SIFAT KEBUTUHAN KORBAN  

- Menunggu klien untuk meminta tolong kepada 
subjek.  

- Subjek memberikan petunjuk pada orang yang 
membutuhkan pertolongan tanpa dirinya 
menunjukkan kemampuannya. 

PERILAKU MENOLONG 
FAKTOR PERILAKU MENOLONG 

INTERNAL  

EKSTERNAL 

Hidup untuk melakukan kebaikan, yaitu 
menggunakan  kemampuan extra sensory perception 
untuk menolong orang lain dan agar bermanfaat 
bagi orang lain. Tidak hanya kemampuannya saja 
yang bermanfaat, namun karya pekerjaannya juga 
dapat bermanfaat bagi orang lain pula, sehingga 
orang tua subjek dapat bangga melihat keberhasilan 
dalam kehidupannya. 

MAKNA PERILAKU MENOLONG 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek  

Nama  : AN 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama  : Konghucu  

Umur  : 35 tahun 

Alamat  : Pekalongan  

Pekerjaan : Guru SMP-SMA dan Rohaniawan 

Jumlah saudara : L=2 P=1 Anak ke=1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara  

1) Hasil Observasi  

      Subjek dan peneliti menyepakati pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada Senin, 2 Juli 2018 pada pukul 16.15 WIB.   

Subjek menyarankan untuk melakukan penelitian di kantin 

rumah sakit Kariadi karena adik subjek yang ke-2 sedang 

sakit dan dirawat disana. Subjek menyampaikan tidak 

keberatan ketika harus melakukan penggalian data di rumah 

sakit.  

      Pada saat itu subjek terlihat santai dengan mengenakan 

kaos berwarna hitam, celana pendek jeans, dan tas selempang 

kecil berwarna hijau. Subjek memiliki tinggi badan sekitar 

165cm, berbadan gempal, dan berkulit kuning langsat. Kantin 

yang berada didekat IGD tersebut bersebelahan dengan 

mushola kecil yang pada saat itu hanya terlihat beberapa 

umat yang sedang menjalankan ibadah sholat. Suasana kantin 
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pada saat itu tidak begitu ramai, hanya ada empat pengunjung 

yang sedang makan dikantin tersebut. Terdengar bunyi 

gemuruh yang berasal dari alat pendingin ruangan, namun hal 

tersebut tidak menganggu proses penggalian data.  

      Pada pelaksanaan wawancara berlangsung subjek terlihat 

santai dan beberapa kali tertawa saat menceritakan 

pengalamannya.  Subjek juga menjawab pertanyaan dengan 

lengkap dan jelas, bahkan subjek juga banyak menceritakan 

pengalaman-pengalamannya kepada peneliti. Terlihat raut 

wajah terharu ketika subjek menceritakan dirinya bisa 

menyembuhkan penyakit ibunya dan karena itulah subjek 

semakin ingin memperdalam kemampuanya  agar bisa 

menolong orang lain pula.  

      Wawancara selanjutnya dilakukan pada 2 Agustus 2018 

bertempat di kost subjek. Kost subjek memiliki dua lantai 

yang dihuni oleh laki-laki yang bekerja dan ada pula yang 

masih berkuliah. Kost tersebut berada dipinggir jalan, 

sehingga dapat terdengar suara kendaraan yang berlalu-

lalang. Dibagian depan kost subjek terdapat sebuah toko 

olahraga yang pada waktu itu sudah tutup namun para 

pegawai toko yang belum pulang dan masih berada didalam 

toko. Selain itu tepat dihalaman kost subjek terdapat 

semacam angkringan yang menyediakan beberapa minuman 

dan makanan ringan. Suasana kost saat itu tidak terlalu ramai 

karena wawancara dilakukan pada pukul 18.00 WIB.  
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      Ketika peneliti sampai ke kost subjek, terlihat subjek 

sedang duduk di angkringan dan memegang gelas berisi es 

cokelat. Subjek dengan ramah menyapa peneliti dan 

menawarkan minuman yang dijual oleh pedagang angkringan 

tersebut, kemudian peneliti memilih cokelas panas. Subjek 

kemudian mempersilahkan peneliti masuk kedalam ruang 

tamu yang berada dikost tersebut, sembari membawa 

minumanya masuk pula. Saat itu subjek terlihat santai dengan 

mengenakan kaos berwarna biru dongker dan celana pendek 

jeans. Beberapa kali subjek mengaduk minuman kemudian 

meminumnya sembari menunggu peneliti menyampaikan 

pertanyaan lagi.  

      Saat wawancara pada 2 Juli 2018 lalu, subjek dan peneliti 

melakukan penggalian data kantin rumah sakit karena subjek 

menunggu adiknya yang sedang sakit. Empat hari setelah itu, 

peneliti mendapat kabar bahwa adik subjek telah meninggal 

dunia. Disepanjang sesi penggalian data pada 2 Agustus 

2018, subjek selalu mengaitkan jawabannya dengan 

kehilangan adiknya. Terlihat matanya yang berkaca-kaca 

ketika membicarakan mengenai dirinya yang bimbang ketika 

mendapat vision bahwa adiknya akan meninggal. Terlihat 

raut penyesalan bahwa subjek tidak bisa melakukan apa-apa 

walaupun subjek telah mengetahui hal buruk yang akan 

terjadi pada adik subjek.  
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2) Hasil Wawancara  

a) Sejarah memiliki Extra Sensory Perception  

      Bermula dari kelas empat SD subjek kerap melihat 

mahluk halus, mendengar suatu suara, dan memiliki 

intuisi yang tajam terhadap sesuatu. Dilihat dari segi 

keturunan ternyata kemampuan tersebut berasal dari 

nenek subjek yang diturunkan ke ibu subjek, dan 

kemudian ke subjek sendiri. Namun, tidak semua saudara 

subjek memiliki kemampuan Extra Sensory Perception. 

Adik subjek yang pertama tidak memiliki kemampuan 

tersebut, dan adiknya yang terakhir memiliki kemampuan 

tersebut namun lebih ke audio  yaitu mendengar bisikan 

dan suara. 

      Pada tahun 2004 subjek memutuskan untuk mulai 

mengasah kemampuannya dengan meditasi yang 

dilakukan sendiri yang bertujuan untuk mengenali diri 

sendiri. Terkadang subjek pergi ke Vihara didaerah Seroja 

untuk meditasi yang dilakukan oleh berbagai macam 

agama pula. Setiap malam subjek juga membaca kitab 

Sutra yang merupakan kitab hati tertinggi umat Budha, 

hal tersebut juga mendorong kemampuannya semakin 

sensitif. Selama satu tahun, setiap hari Jumat malam 

subjek rutin melakukan meditasi di Vihara tersebut, dan 

sejak saat itu kemampuannya semakin sensitif.  
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      Mulai pada tahun 2014 subjek mulai belajar ilmu Ling 

Gong dengan seorang lao shi (guru). Ling Gong berarti 

istana roh, dengan memusatkan konsentrasi kepada Tuhan 

kemudian menyebut nama Tuhan secara afirmatif. Dari 

meditasi yang telah dilakukannya kemudian mendalami 

Ling Gong membuat kemampuannya semakin sensitif.  

b) Masa-masa memiliki Extra Sensory Perception  

      Awal mula subjek memiliki kemampuan Extra 

Sensory Perception, subjek merasa ketakutan dengan 

penampakan-penampakan yang terjadi disekitarnya. Masa 

sekarang subjek mengaku terkadang masih takut apabila 

pikiran dan kondisi badan sedang tidak baik. Apabila 

kondisi badannya sedang fit dan pikirannya normal, 

subjek akan merasa tidak takut, begitu pula sebaliknya. 

Perasaan suka yang dirasakan subjek saat memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception adalah ketika 

dirinya bisa menolong orang lain terkait dengan 

menyembuhkan penyakit, membersihkan rumah dari 

hawa negatif, dan memberikan prediksi terhadap sesuatu. 

      Subjek juga merasa lega apabila bisa menolong orang 

lain yang membutuhkan dirinya. Perasaan duka yang 

dirasakan subjek dengan memiliki kemampuan tersebut 

adalah terkadang subjek merasa takut dengan mahluk 

astral yang datang kepadanya, dan subjek memilih untuk 

mengabaikan hal tersebut.  
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      Dampak positif yang dirasakan subjek dengan 

memiliki kemampuan tersebut adalah konsentrasinya 

lebih tinggi dan lebih fokus apabila mengerjakan suatu 

hal. Selain itu subjek juga merasa berguna karena bisa 

menolong orang lain dengan kelebihan yang dimilikinya. 

Dampak negatif bagi subjek adalah dari segi waktu yang 

terganggu, terkadang subjek ingin beristirahat namun 

masih ada orang yang meminta tolong padanya. Dulu 

sempat beberapa orang yang datang kerumah subjek 

untuk sekedar konsultasi, namun sekarang beralih ke 

media sosial seperti Instagram dan Whatsapp untuk 

menanyakan sesuatu kepada subjek. Saat proses 

wawancara, subjek memperlihatkan chat dari Instagram 

dan Whatsapp yang belum sempat subjek balas. 

Kemudian dari segi tenaga subjek juga merasa lelah 

karena menurutnya untuk bisa sampai bisa memprediksi 

sesuatu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan hal 

tersebut mengeluarkan banyak tenaga. Subjek juga tidak 

sungkan untuk menunda memberikan bantuan apabila 

sedang dalam kondisi lelah karena hal tersebut akan 

memengaruhi hasil dari prediksinya.  

      Keluarga subjek mendukung dengan kemampuan 

yang dimilikinya selama itu untuk kebaikan. Orang yang 

pernah ditolong oleh subjek respek terhadapnya, subjek 

juga tidak masalah dan tidak ambil pusing apabila ada 
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orang yang tidak percaya dengan kelebihan yang 

dimilikinya. Prinsip subjek adalah apabila seseorang mau 

bertanya maka dirinya akan bersedia membantu. Subjek 

berharap dengan kemamuan yang dimilikinya akan benar-

benar menjadi kemampuan apabila bisa bermanfaat bagi 

orang lain. 

      Subjek juga sempat melakukan pelayanan di Klenteng 

dengan lao shi-nya, semua umat yang datang tidak hanya 

beragam Konghuchu namun dari berbagai agama. Subjek 

mengatakan bahwa dirinya melihat sisi sosialnya dan 

tidak melihat background agama untuk menolong. Selain 

itu subjek juga kerap diajak lao shi untuk melakukan 

pembersihan rumah dari hawa negatif bahkan sampai 

pergi ke keluar kota.  

c) Kemampuan Extra Sensory Perception Subjek  

      Subjek telah memiliki bakat kemampuan Extra 

Sensory Perception dari keturunan jalur ibu, setelah 

memutuskan untuk mengasah kemampuannya tersebut 

kemampuannya semakin sensitif. Dari hasil wawancara 

subjek memiliki kemampuan  mediumship yaitu subjek 

dapat merasakan kehadiran mahluk astral bahkan subjek 

juga dapat berkomunikasi dengan mahluk astral tersebut. 

      Subjek juga memiliki penglihatan terhadap masa 

depan atau precognition. Penglihatan tersebut datang 

melalui suara yang dapat subjek dengar dan intuisi yang 
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kuat bahwa sesuatu hal akan terjadi. Selain itu subjek 

dapat melihat beberapa kilasan masa lalu atau 

retrocognition. 

      Kemudian subjek juga dapat melihat gambaran 

sesuatu yang terjadi ditempat lain atau clairvoyance. 

Kemampuan tersebut subjek gunakan apabila dirinya 

sedang tidak bertatap muka dengan klienyang meminta 

tolong padanya atau klien meminta tolong melalui media 

sosial. Subjek juga dapat melakukan  telepati yang hanya 

bisa dilakukan dengan gurunya. Subjek juga memiliki 

kemampuan penyembuhan tanpa obat. Subjek melakukan 

penyembuhan tersebut dengan Ling Gong yang berfokus 

memurnikan energi klien yang sakit dicakra ketujuh yang 

terletak dipunggung.  

      Dalam praktiknya subjek tidak hanya mengandalkan 

kemampuan Extra Sensory Perception-nya namun juga 

ilmu pengetahuan yang dinamakan ilmu Ba Zi yang 

berarti delapan unsur. Ilmu Ba Zi tersebut subjek pelajari 

lewat kitab Yi Ching. Selain mengasah kemampuan 

spiritualnya subjek juga belajar mengenai teorinya pula, 

menurut subjek akan lebih baik mengkombinasi antara 

spiritual dan ilmu pengetahuan. Subjek mengasah 

kemampuan Extra Sensory Perception-nya dengan ilmu 

Ling Gong yang memfokuskan diri dengan berdoa 

mengucap nama Tuhan secara afirmatif. Menurut subjek 
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penggunaan kemampuan Extra Sensory Perception secara 

positif apabila kemampuan tersebut bermanfaat untuk 

orang lain.  

d) Perilaku Menolong  

      Dari hasil wawancara, terdapat rasa ingin bisa 

membantu seseorang. Subjek memilih angka delapan dari 

skala satu sampai sepuluh untuk seberapa ingin dirinya 

membantu orang lain. Subjek merasa prihatin terhadap 

orang yang meminta bantuan kepadanya, karena 

mengingat pengalaman sakit yang sempat diderita ibunya 

selama tujuh tahun. Subjek juga mengatakan bahwa akan 

lebih baik apabila memiliki kemampuan lebih untuk 

dikembangkan. 

      Subjek memberikan bantuan kepada subjek dengan 

doa yang dirinya panjatkan kepada Tuhan untuk klien 

yang meminta tolong kepada subjek. Subjek selalu 

menerima permintaan tolong dari orang lain. Namun bila 

subjek sedang dalam keadaan yang tidak baik, subjek 

tidak semata menolak untuk menolong tetapi menunda 

waktu untuk bertemu, karena menurut subjek kondisi 

yang kurang baik akan berpengaruh terhadap hasilnya. 

Selain itu subjek juga membantu klien dengan 

memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan 

klien. Untuk klien yang sedang sakit dan tidak bisa pergi 

menemui subjek, subjek memberikan kehadirannya 
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datang ketempat klien untuk mendoakan serta 

memberikan penyembuhan. Subjek juga memberikan 

kehadirannya untuk pembersihan rumah dari hawa 

negatif, bahkan sampai ke luar kota.  

      Dalam upayanya untuk bisa menolong orang lain, 

subjek tidak pernah mengharapkan imbalan dari orang 

yang bersangkutan. Pernah beberapa kali diberikan uang 

namun subjek mengembalikannya, menurut subjek 

apabila ingin mendapat uang maka harus bekerja. 

Menurut subjek pelayanan yang subjek lakukan dengan 

kemampuan Extra Sensory Perception-nya bukanlah 

untuk mencari uang, namun murni benar-benar untuk 

menolong orang dan memanfaatkan kemampuannya 

secara positif. Berbeda kasus apabila subjek melakukan 

pembersihan rumah dari hawa negatif dan tempat 

kejadiannya berada diluar kota, maka subjek akan 

menerima penggantian uang karena subjek harus membeli 

bahan-bahan serta tiket kereta api. Subjek juga terkadang 

harus keluar uang lebih, namun subjek tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. Subjek tidak pernah 

berpikiran menjadikan kemampuan yang dimilikinya 

sebagai mata pencaharian. Subjek berprinsip bahwa apa 

yang akan ditebar akan dituainya suatu saat nanti. Subjek 

merasa senang apabila bisa menolong orang lain terutama 
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bisa melihat orang lain senang, hal tersebutlah menurut 

subjek yang tidak bisa dibayar dengan apapun.  

      Selama melakukan pelayanannya, subjek 

mengharapkan untuk tidak menyerahkan sepenuhnya 

kepada subjek, karena subjek juga membutuhkan bantuan 

klien untuk berdoa secara pribadi menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing klien. Subjek juga membantu 

untuk menyemangati klien untuk tidak henti-hentinya 

memanjatkan doa kepada Tuhan serta subjek juga ikut 

menghantarkan doa tersebut. Apabila subjek menemui 

kasus yang sulit untuk diselesaikan, subjek akan meminta 

bantuan dari lao shi yang akan membantu subjek berupa 

memberikan saran atau ikut terjun langsung 

menyelesaikannya.  

e) Faktor yang Memengaruhi Perilaku Menolong  

      Subjek terkadang merasa bingung apabila dirinya 

mendapat suatu vision terkait orang lain. Subjek 

kebingungan mengenai bagaimana dirinya akan 

menyampaikan vision tersebut, terutama mengenai vision 

yang buruk. Subjek ingin melakukan sesuatu namun 

subjek merasa khawatir terhadap pendapat orang lain 

mengenai dirinya. Subjek tidak ingin melampaui Tuhan 

apabila vision yang didapatkannya benar terjadi, dan 

subjek juga tidak ingin dianggap menyumpahi klien 
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apabila vision yang didapatkan tidak sesuai dengan 

kenyataan.  

      Ketika awal mula subjek mulai mengasah 

kemampuannya, subjek mencoba menerapkannya kepada 

ibunya. Ibu subjek memiliki benjolan di dada yang telah 

dialaminya selama tujuh tahun, kemudian subjek 

mencoba untuk mempraktekkan Ling Gong kepada 

ibunya, tiba-tiba subjek melihat sinar yang datang kearah 

dada ibunya dan benjolan tersebut hilang. Pengalaman 

tersebut, merupakan titik balik subjek untuk ingin 

semakin memperdalam kemampuannya untuk menolong 

orang lain agar dirinya tidak melihat orang menderita lagi, 

sama seperti yang pernah dirasakan ibunya. Subjek 

merasa bahwa turut merasakan kepedihan pada klien yang 

meminta bantuan padanya sehingga subjek selalu 

berusaha untuk menolong kliennya.  

      Dalam upayanya menolong orang lain, terkait 

penyembuhan, pembersihan rumah, ataupun memberikan 

suatu prediksi, subjek membutuhkan kondisi badan yang 

sehat serta suasana hati yang netral, yaitu tidak terlalu 

sedih atau tidak terlalu senang. Apabila subjek sedang 

dalam kondisi badan yang buruk dan suasana hati yang 

kurang baik, subjek tidak menolak memberikan bantuan, 

namun lebih memilih untuk menunda memberikan 

bantuan. Subjek akan berusaha untuk mengembalikan 
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kondisi badan dan suasana hati dalam keadaan baik 

terlebih dahulu. Bagi subjek kondisi badan dan suasana 

hatinya akan berpengaruh terhadap hasil suatu vision  

yang didapatkan, serta energi penyembuhan yang 

diberikan.  

      Setiap kali subjek mendapatkan kasus untuk 

penyembuhan, subjek mengembalikan pemikirannya 

bahwa setiap penyakit yang berada pada diri manusia 

adalah akibat manusia itu sendiri, yaitu karena tidak 

adanya keseimbangan antara Yin dan Yang.  

Subjek merasa senang apabila ada orang yang meminta 

bantuan padanya, karena baginya apabila orang sudah 

minta tolong maka orang tersebut sudah tidak bisa berbuat 

apa-apa. Bagi subjek, sudah menjadi kewajibannya untuk 

menolong apabila dirinya memiliki dan bisa 

menyelesaikannya.  

f) Makna Perilaku Menolong 

      Makna hidup subjek adalah belajar untuk membina 

diri agar bisa menyeimbangkan antara nafsu dan sifat 

Ketuhanan, yaitu cinta kasih dan kebijaksanaan. Selain itu 

subjek juga berharap agar dirinya juga bisa harmonis 

dengan siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.  

      Subjek merupakan orang yang memiliki beberapa 

prinsip yang dirinya terapkan dalam kehidupannya. 

Pertama, yang subjek terapkan dalam kemampuannya 
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bahwa dirinya akan senantiasa mengasah kemampuannya, 

tidak hanya secara spiritual namun juga secara ilmu 

pengetahuan. Bagi subjek, walaupun dirinya memiliki 

intuisi yang kuat namun logika harus tetap berjalan, oleh 

karena itu dirinya menyeimbangkan antara ilmu spiritual 

dan ilmu pengetahuan karena subjek tidak ingin 

disamakan dengan dukun atau cenayang yang hanya 

mengandalkan ilmu spiritual atau intuisinya saja. Subjek 

berprinsip bahwa kemampuannya akan menjadi 

kemampuan apabila dapat bermanfaat bagi orang lain.   

      Kedua yang subjek terapkan kepada klien yang 

meminta tolong padanya. Bagi subjek, orang yang sudah 

sampai tahap meminta tolong pada subjek merupakan 

orang yang benar-benar tidak bisa menangani 

permasalahannya sendiri. Oleh karena itu subjek akan 

berupaya untuk menolong klien tersebut dan bersama 

dengan klien, subjek meminta petunjuk dari Tuhan.  

g) Hasil Triangulasi  

      Informan triangulasi merupakan teman satu kost 

subjek sekaligus teman satu Klenteng. Infroman sudah 

mengenal subjek sejak tahun 2011. Awal mula informan 

mengenal subjek karena sama-sama tergabung dalam 

pemuda Klenteng serta terlibat dalam satu kegiatan sosial. 

Informan dan subjek juga pernah belajar Ling Gong pada 

guru yang sama, namun keduanya sama-sama tidak 
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mengetahui bahwa keduanya mempelajari Ling Gong. 

Suatu ketika, akan diadakan pengobatan masal kemudian 

ada latihan Ling Gong bersama dan pada saat itu informan 

mengetahui bahwa subjek memiliki kemampuan lebih.  

      Menurut informan, dalam kehidupan sehari-hari 

subjek merupakan orang yang ramah dan tidak suka 

pamer tentang kemampuannya. Subjek juga tidak sok tahu 

mengenai permasalahan orang-orang disekitarnya. 

Berdasarkan penuturan informan pula, subjek hanya akan 

membantu orang apabila ada yang bertanya atau meminta 

tolong kepada subjek. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan subjek bahwa dirinya tidak ingin menghabiskan 

tenaga untuk orang yang tidak meminta bantuan padanya, 

selain itu subjek juga tidak ingin sok tahu terhadap 

permasalahan orang lain.  

      Informan juga pernah meminta tolong kepada subjek 

ketika informan sedang berada di Bali dan tiba-tiba 

merasakan sakit ditelinganya. Saat itu informan langsung 

menelepon subjek yang berada di Semarang untuk 

meminta bantuan. Subjek mengalirkan energi Ling Gong 

dalam jarak jauh untuk informan dan selang beberapa saat  

informan merasa baikan. Selain itu informan juga pernah 

meminta tolong subjek untuk membersihkan 

kontrakannya dari gangguan hawa negatif.  
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h) Analisis Kasus Subjek 3 

      Subjek telah memiliki bakat kemampuan Extra 

Sensory Perception sejak kecil. Hal tersebut mulai 

dirasakan subjek ketika menginjak kelas empat sekolah 

dasar, yaitu dirinya bisa melihat mahluk astral, 

mendengar suara, dan memiliki intuisi tajam terhadap 

sesuatu. Kemampuan yang dimiliki subjek tersebut adalah 

karena faktor genetis atau keturunan yang berasal dari 

neneknya.  

      Awalnya subjek mulai mengasah kemampuannya 

dengan meditasi yang dirinya lakukan sendiri. Selama 

satu tahun subjek rutin bermeditasi dan membaca kitab 

Sutra. Setelah itu subjek mulai belajar Ling Gong untuk 

mengasah kemampuannya dengan dibimbing oleh 

seorang lao shi. Selama itu subjek merasa bahwa semakin 

tajam penglihatannya dan semakin sensitif hatinya. 

Disamping dirinya mengasah kemampuannya, subjek 

aktif dalam pelayanan di Klenteng. Hal tersebut sama 

seperti yang dikatakan informan triangulasi bahwa subjek 

kerap mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan 

oleh Klenteng.  

      Hasil dari subjek mengasah kemampuannya tersebut, 

subjek mendapatkan penglihatan mengenai masa depan 

dan masa lalu, mengetahui suatu kejadian ditempat lain 

tanpa subjek berada di tempat kejadian tersebut, subjek 
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juga dapat melihat merasakan mahluk astral. Selain itu 

subjek dapat menyembuhkan penyakit tanpa obat, hanya 

melalui doa dan energi chi yang dirinya berikan kepada 

klien. 

      Sejak subjek mengasah kemampuannya dengan ilmu 

Ling Gong bersama lao shi-nya, subjek kerap diajak 

untuk sekaligus mempraktekkan kemampuannya. 

Awalnya subjek pelayanan di Klenteng untuk 

menyembuhkan penyakit, kemudian subjek kerap diajak 

untuk pembersihan rumah dari hawa negatif pula. 

Bersama lao shi, subjek belajar untuk mengasah 

spiritualitasnya secara positif. Subjek juga banyak 

mendapatkan nasehat serta ilmu baru dari lao shi-nya. 

Semakin berjalannya waktu subjek kerap dimintai tolong 

oleh umat ataupun orang lain mengenai masalah personal 

dan interpersonal.    

      Adapun aspek yang menyusun perilaku menolong 

subjek diantaranya 1) simpati, 2) membantu, 3) altruisme, 

4) kerjasama. Rasa prihatin dirasakan subjek ketika ada 

orang lain yang meminta bantuan padanya. Subjek merasa 

mengingat masa-masa sulit ketika ibunya berjuang dari 

sakitnya dan kemudian bisa subjek sembuhkan sendiri 

dengan kemampuannya. Oleh karena perasaan tersebut, 

maka timbullah perilaku menolong subjek yang dirinya 

berikan kepada klien berupa doa, saran, dan kehadiran 
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bagi klien yang tidak bisa datang kepada subjek. Subjek 

tidak mengharapkan imbalan atas bantuan yang subjek 

berikan kepada klien tersebut. Subjek merasa ikhlas dan 

tidak mencari materi dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Kerjasama juga subjek lakukan dengan lao 

shi yang membantunya dalam mengasah kemampuan 

serta membantu subjek dalam menyelesaikan kasus 

subjek. Selain itu, subjek juga membutuhkan kerjasama 

dari klien itu sendiri untuk berdoa kepada Tuhan 

berdasarkan agama masing-masing klien, subjek hanya 

menyemangati dan menghantarkan doa klien tersebut.  

      Terdapat pula faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi perilaku menolong subjek. Faktor 

internalnya yaitu, adanya distress diri yang subjek rasakan 

ketika dirinya mendapat vision mengenai orang lain. 

Subjek merasa bingung dan khawatir terhadap klien dan 

juga terhadap orang lain yang akan menilai apakah vision 

subjek tersebut benar terjadi atau tidak. Disisi lain subjek 

merasa khawatir terhadap klien, subjek juga ingin 

menolong klien. Kemudian faktor suasana hati juga 

memengaruhi subjek untuk segera memberikan 

pertolongan atau tidak. Suasana hati yang positif dan 

kondisi badan yang baik diperlukan subjek untuk dirinya 

segera memberikan bantuan kepada klien. Menurut 

subjek, dirinya bisa apabila suasana hatinya sedang buruk 
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atau kondisi badannya sedang tidak baik, namun hasilnya 

tidak akan maksimal ketika dirinya sedang dalam keadaan 

baik.  

      Faktor eksternal yang memengaruhi yaitu adanya daya 

tarik, subjek mengingat kemiripan penyakit yang dulu 

pernah dialami ibu subjek sehingga menimbulkan 

motivasi untuk menolong orang lain pula.  Oleh karena 

itu, subjek beratribusi internal terhadap klien disebabkan 

karena ketidakseimbangan dalam dirinya sendiri yang 

menyebabkan penyakit atau permasalahan muncul dalam 

diri klien. Atribusi eksternal subjek terhadap klien adalah 

ketika klien meminta bantuankepada subjek, subjek 

menganggap bahwa klien sudah tidak bisa menangani 

permasalahnnya sendiri dan memerlukan bantuan. 

Kemudian faktor lingkungan yang lain adalah sifat 

kebutuhan klien, yaitu subjek akan berkenan menolong 

klien apabila klien meminta tolong kepada subjek. Hal 

tersebut menandakan adanya kejelasan meminta 

pertolongan. 
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Bagan 4. Fenomena Perilaku Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception Subjek 3 

Penyebab memiliki kemampuan ESP: 

Kemampuan ESP subjek berasal dari 
faktor keturunan dari nenek subjek, 

kemudian diturunkan kepada ibu subjek. 

Masa Memiliki Kemampuan ESP: 

- Merasa senang dengan kemampuan ESP-nya 
karena dapat bermanfaat bagi orang lain. 

- Mengurangi berinteraksi dengan mahluk astral 
karena  

Jenis Kemampuan ESP subjek: 

- Mediumship    - Retrocognition 
- Precognition    - Clairaudience 
- Clairvoyance     
- Penyembuhan penyakit tanpa obat  
- Membaca hati dan watak 

 

SIMPATI 

- Subjek berhasil menyembuhkan 
penyakit ibunya tanpa obat yang 
telah diderita selama tujuh tahun, 
sehingga membuat subjek prihatin 
terhadap klien dan berusaha untuk 
menolong orang lain pula. 

- Mengingat kemiripan penyakit yang 
telah dirasakan ibunya kepada klien 
sehingga memunculkan motivasi 
untuk menolong orang lain pula dan 
mengulangi perilaku menolong. 

MEMBANTU 

Membantu klien dengan 
memberikan doa, nasehat, 
dan kehadiran ke tempat 
klien. 

KERJASAMA 

- Bekerjasama dengan lao shi 
apabila menemui kendala 

- Meminta klien untuk berdoa 
menurut agamanya, sehingga 
tidak mengharapkan 
sepenuhnya pada subjek 

ALTRUISME  

- Membersihkan rumah dari hawa 
negatif  

- Memberikan kesembuhan bagi 
orang yang sakit dengan cara 
dialirkan energi chi 

- Memberikan saran dan nasehat 
pada orang lain terkait 
penglihatannya  

- Memberikan kehadiran bagi klien 
yang sakit untuk diberikan doa 

 

SUASANA HATI 

Membantu klien dengan suasana hati yang positif serta 
kondisi badan yang fit karena hasil yang didapatkannya 
akan lebih akurat. 

DISTRESS DIRI 

- Mengalami kebingungan ketika mendapatkan vision 
terkait orang lain 

- Merasa khawatir dengan pendapat orang lain 
mengenai vision-nya. 

EMPATI 

Subjek memiliki rasa prihatin terhadap orang lain yang 
meminta bantuan padanya, karena subjek mengingat 
waktu ibunya mengalami sakit. 

DAYA TARIK 

Pengalaman berhasil terhadap  klien yang pernah 
ditolong subjek membuat subjek ingin memperdalam 
kemampuannya untuk menolong orang lain. 

ATRIBUSI 

Internal Eksternal 
Segala penyakit  pada 
klien akibat dari 
ketidakseimbangan dalam 
diri klien sendiri. 

Korban yang meminta 
tolong adalah orang yang 
sudah tidak bisa 
menyelesaikan 
permasalahannya sendiri. 

SIFAT KEBUTUHAN KORBAN  

- Subjek menunggu dirinya dimintai tolong atau 
ditanyai untuk memastikan kejelasan bahwa klien 
benar-benar butuh bantuan. 

- Subjek menolong orang yang layak untuk diberikan 
bantuan pertolongan. 

PERILAKU MENOLONG FAKTOR PERILAKU MENOLONG 

INTERNAL  

EKSTERNAL  

Belajar untuk membina diri agar bisa 
menyeimbangkan antara nafsu dan sifat 
Ketuhanan, yaitu cinta kasih dan kebijaksanaan. 
Selain itu hidup harmonis dengan siapa saja, 
dimana saja, dan kapan saja.  

MAKNA PERILAKU MENOLONG 
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4. Subjek 4 

a. Identitas Subjek  

Nama  : VN 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama  : Katolik  

Umur  : 20 tahun 

Alamat  : Jalan Jangli, Semarang  

Pekerjaan : Mahasiswa dan part time 

Jumlah saudara : L=1 P=2 Anak ke=2 

b. Hasil Observasi dan Wawancara  

1) Hasil Observasi  

      Penggalian data dilakukan pada hari Selasa, 11 Juli 2018 

pukul 16.00 WIB disebuah cafe didaerah Semarang. Suasana 

cafe pada saat itu sepi, ketika peneliti datang hanya ada dua 

pegawai dan satu pelanggan yang duduk dibagian smoking 

area. Peneliti memilih duduk diruang ber-AC agar proses 

penggalian data terasa nyaman.  

      Saat itu subjek terlihat santai dengan mengenakan kaos 

lengan panjang berwarna biru dan dipadukan dengan celana 

panjang jeans. Subjek menghampiri peneliti yang telah 

datang terlebih dahulu dan berjabat tangan dengan peneliti. 

Subjek terlihat mengenggam handphone ditangan kirinya. 

Subjek memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, bertubuh 

kurus, dan berkulit kuning langsat. Subjek juga terlihat 
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mengenakan kalung dengan bahan tali berwarna hitam serta 

berliontin salib. 

      Saat awal datang subjek menceritakan bahwa dirinya 

pada Senin lalu baru dari Jakarta karena ada urusan 

pekerjaan. Tidak ada raut lelah diwajah subjek, bahkan 

subjek terlihat segar dan sehat. Selama proses wawancara 

subjek dan peneliti duduk berhadapan, subjek duduk dengan 

posisi menyandar ke sandaran kursi dan beberapa kali duduk 

tegap dengan kedua tangan diletakkan diatas meja. Subjek 

meletakkan handphone diatas meja tepatnya disisi kanannya. 

      Subjek menanggapi seluruh pertanyaan dengan baik dan 

menjawab pertanyaan dengan yakin. Ketika diminta untuk 

memberikan contoh mengenai pelayanan yang pernah 

dilakukan, subjek diam sejenak untuk mengingat-ingat 

pengalamannya. Subjek menyebut kemampuan Extra 

Sensory Perception yang dimiliki dengan sebutan wahyu.  

      Penggalian data selanjutnya dilakukan pada 31 Juli 2018 

pukul 16.00 WIB, subjek datang dengan mengenakan kemeja 

kotak-kotak berwarna merah dan celana panjang jeans. 

Seperti pertemuan sebelumnya, subjek hanya mengenggam 

handphone ditangan kirinya sembari berjabat tangan dengan 

peneliti. Penggalian data dilakukan dicafe yang sama dengan 

penggalian data sebelumnya. Saat peneliti datang, terdapat 

dua pelanggan yang duduk diruang ber-AC dan sedang 

melihat handphone ditangan masing-masing. Peneliti 
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memilih tempat duduk disebalah kanan cafe agar proses 

penggalian data tidak terganggu jika ada pelanggan yang 

masuk ke cafe.  

      Pada saat wawancara berlangsung subjek duduk dengan 

tenang dan meletakkan kedua tangannya diatas meja. 

Terkadang subjek menyenderkan punggungnya ke sandaran 

kursi dan meletakkan tangannya dikedua pahanya. Subjek 

terlihat santai dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Terkadang subjek tersenyum ketika menceritakan 

pengalamannya kepada peneliti.  

2) Hasil Wawancara  

a) Sejarah Memilki Kemampuan Extra Sensory 

Perception 

      Subjek memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception sejak dirinya masih kecil. Hal tersebut 

diketahui oleh orang tua subjek ketika subjek memasuki 

taman kanak-kanak. Berawal dari subjek sering berbicara 

sendiri dan menanyakan kepada ayahnya mengenai apa 

yang dilihatnya. Karena ayah subjek juga memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception, maka diketahuilah 

ternyata yang dilihat subjek adalah mahluk astral.  

      Kemampuan yang dimiliki subjek merupakan 

kemampuan turun-temurun dari jalur ayah yang bermula 

dari dua tingkat diatas buyut, atau orang Jawa menyebut 

dengan udeg-udeg siwur. Leluhur subjek menganut 
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kepercayaan Kejawen yang kerap melakukan puasa,  

prihatin, dan beberapa ritual sehingga menyebabkan 

terasah spiritualnya. Kemampuan tersebut akan berlanjut 

sampai kepada keturunan yang ke-9, dan subjek 

merupakan keturunan ke-6. Mengenai apakah keturunan 

yang ke-10 akan mendapatkan wahyu pula atau tidak 

serta mengapa harus sampai keturunan ke-9 subjek tidak 

mengetahui alasannya dan masih menjadi misteri.  

      Udeg-udeg siwur sampai dengan ayah subjek 

merupakan penganut Kejawen, namun sampai pada usia 

27 tahun ayah subjek mengalami pertentangan batin 

antara adat dan kepercayaan sehingga dirinya 

memutuskan untuk menganut agama Katolik. Oleh karena 

itu saat ini subjek menganut agama Katolik beserta 

keluarganya.  

b) Masa-masa Memiliki Kemampuan Extra Sensory 

Perception  

      Subjek memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception sejak dirinya masih kecil. Sejak orang tua 

subjek mengetahui bahwa subjek memiliki kemampuan 

Extra Sensory Perception, orang tua subjek sudah 

memberikan pengarahan bahwa tidak boleh takut dengan 

segala penampakan yang ada. Hal tersebut membuat 

subjek lama-kelamaan bisa mengatasi rasa takutnya dan 

mulai terbiasa dengan penampakan mahluk astral. Pada 
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saat kelas satu sekolah dasar, subjek melihat almarhum 

kakek buyutnya, namun saat itu subjek tidak mengetahui 

bahwa kakek buyutnya telah meninggal.  

      Subjek merasa senang sekaligus tidak senang dengan 

kelebihannya, dirinya merasa senang karena 

kemampuannya bisa digunakan untuk pelayanan. 

Sedangkan subjek merasa tidak senang karena sering 

terganggu dengan penampakan, suara-suara serta vision 

mengenai sesuatu hal. Subjek mengaku bahwa awal-awal 

subjek merasa tidak terlalu takut dengan penampakan 

beserta suara-suara yang datang kepadanya, karena subjek 

mendapat pengarahan dari orang tuanya untuk tidak takut 

akan hal seperti itu. Namun semakin beranjak dewasa 

subjek menjadi takut, terutama mengenai penglihatan 

masa depan orang lain, hal tersebut membuat dirinya 

merasa ragu dan berpikir mengenai kedepannya akan 

seperti apa.  

      Subjek sempat mendapatkan penolakan dari teman 

sewaktu SMA, dianggap orang aneh dan orang gila 

karena subjek kerap berbicara sendiri. Namun subjek juga 

mendapat dukungan dan penilaian positif oleh teman-

teman kuliahnya terkait dengan kemampuan yang dimiliki 

subjek. Dukungan terbesar datang dari orang tua terutama 

ayahnya yang senantiasa mengarahkan kemampuan 

subjek untuk hal positif yaitu untuk pelayanan, serta agar 
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selalu mengasah dan mengembangkan kemampuannya. 

Kini subjek tergabung dalam sebuah tim yang 

beranggotakan 12 orang termasuk dengan subjek dan 

ayahnya. Tim tersebut merupakan tim pelayanan untuk 

menangani masalah pembersihan rumah dari mahluk 

astral, penyembuhan orang yang terkena ilmu hitam, serta 

penanganan orang yang kesurupan, atau berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan gaib.  

c) Kemampuan Extra Sensory Perception Subjek  

      Subjek mengasah kemampuan Extra Sensory 

Perception-nya  mulai kelas lima sekolah dasar dengan 

cara berpuasa dan berdoa. Hasil dari subjek mengasah 

kemampuannya terlihat saat dirinya menginjak SMP.  

Subjek mendapat firasat terus-menerus berupa mimpi dan 

gambaran bahwa akan ada seseorang yang dikenalnya  

meninggal, namun subjek tidak mengetahui siapa yang 

akan meninggal.  

      Berdasarkan hasil wawancara, subjek mampu melihat 

dan berkomunikasi dengan mahluk astral. Subjek juga 

dapat mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar 

oleh orang lain. Selain itu, subjek juga memiliki 

kemampuan untuk penyembuhan penyakit dengan cara 

berdoa.  

      Subjek juga dapat melihat gambaran masa lalu serta 

masa depan seseorang, namun subjek tidak dapat melihat 
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masa depannya sendiri. Dalam melihat masa depan, 

subjek tidak dapat melihatnya terlalu jauh, namun dalam 

melihat masa lalu bisa sampai jauh. Selain itu subjek juga 

dapat melakukan telepati namun pada orang-orang 

tertentu saja, seperti orang yang juga memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception  karena 

membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. 

      Subjek juga memiliki kemampuan out of body 

experience atau orang Jawa menyebutnya dengan raga 

sukma. Kemampuan tersebut jarang digunakan subjek 

karena memiliki risiko yang besar. Subjek hanya 

menggunakan kemampuan tersebut hanya pada saat yang 

mendesak saja. 

      Sampai saat ini subjek masih tetap mengembangkan 

dan mengasah kemampuannya dengan cara berpuasa, 

berdoa, berprihatin, dan berbagi. Dalam berpuasa subjek 

menggunakan puasa Paskah yaitu sehari makan kenyang, 

yang dirinya lakukan setiap bulan pada saat Jumat 

Pertama. Doa khusus yang subjek gunakan adalah doa 

Kerahiman Ilahi yang rutin subjek lakukan setiap hari 

pada pukul 12 malam. Prihatin dan berbagi yang 

dimaksudkan subjek adalah dengan menyikapi kondisi 

seseorang yang mungkin lebih membutuhkan, sehingga 

tergerak untuk berbagi dan menolong orang lain.  
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d) Perilaku Menolong 

      Terdapat rasa ingin membantu orang lain terkait 

dengan kemampuan Extra Sensory Perception yang 

dimilikinya ataupun kemampuannya sebagai manusia 

biasa. Subjek mengatakan akan menolong sebisanya 

ketika dirinya dibutuhkan. Subjek juga menyikapi dirinya 

dengan orang lain yang kondisinya kurang dari dirinya 

sendiri, sehingga muncul rasa simpati terhadap klien 

tersebut.  

      Berdasarkan hasil wawancara reaksi subjek ketika ada 

seseorang yang meminta tolong adalah menanyakan dulu 

apa permasalahannya. Kemudian apabila permasalahan 

tersebut dirasa sulit untuk diselesaikan, maka subjek akan 

meminta bantuan dari ayahnya. Subjek tidak membatasi 

kasus untuk ditanganinya, apabila subjek mampu untuk 

menanganinya maka akan dibantu.     

      Pengalaman subjek ketika membantu orang lain 

dalam menyelesaikan sebuah kasus antara lain 

memberikan pendapat mengenai masalah personal 

ataupun antar perseorangan. Subjek juga pernah 

menangani kasus kesurupan. Selain itu, kasus yang paling 

berkesan yang pernah diselesaikan subjek sendiri adalah 

ketika menangani masalah babi ngepet dirumah 

seseorang. Hal tersebut berkesan bagi subjek karena 

dirinya menyelesaikannya tanpa bantuan ayahnya dan 
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tim. Kasus yang sering subjek tangani adalah bersama 

dengan timnya yaitu pemberihan rumah dari mahluk 

astral yang menganggu. Selain itu, subjek juga 

memberikan kehadirannya bagi klien yang meminta 

bantuan, baik itu subjek sendiri ke tempat klien maupun 

bersama dengan timnya.  

      Berdasarkan hasil wawancara subjek tidak pernah 

mau menerima uang pemberian dari orang yang telah 

dibantunya, begitu pula saat dirinya bekerja dengan 

timnya. Subjek memegang teguh ajaran dari buyutnya 

bahwa kemampuan yang dimilikinya merupakan 

pemberian Tuhan. Maka dari itu, apabila berniat untuk 

membantu orang lain harus dengan gratis pula. Subjek 

mengatakan bahwa melakukan hal tersebut adalah suka 

cita karena dilakukan dengan gembira pula.  

      Subjek pernah berpikiran bahwa menjadikan 

kemampuan Extra Sensory Perception sebagai mata 

pencaharian. Namun itu hanya sebatas pikiran lalu saja, 

dan subjek berkata tidak akan melakukannya. Baginya, 

harus selalu mengasihi sesama serta menolong orang lain 

harus ikhlas.  

      Subjek memiliki ayah yang juga mempunyai 

kemampuan Extra Sensory Perception pula, sehingga 

terkadang jika subjek menemui kesulian, dirinya bertanya 

kepada ayahnya mengenai kasus yang sedang coba 
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diselesaikan. Selain itu subjek juga memiliki tim 

pelayanan, dimana tim tersebut bekerja sama untuk 

menyelesaikan sebuah kasus.  

e) Faktor yang Memengaruhi Perilaku Menolong 

      Subjek merasa senang apabila ada yang meminta 

tolong kepadanya. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

tidak pernah menolak permintaan bantuan, bagi subjek 

setiap individu berhak untuk ditolong oleh dirinya 

sehingga subjek akan berusaha sebisa mungkin. Subjek 

juga mengatakan bahwa kadang-kadang muncul rasa 

penolakan karena alasan pribadi karena lelah, namun 

dirinya mencoba untuh berusaha membantu sebisanya. 

Hal tersebut terjadi karena subjek memiliki tekad untuk 

menolong orang lain, sehingga dirinya harus bisa 

mengalahkan egonya sendiri.  

      Bagi subjek, dirinya tidak membutuhkan suasana hati 

yang baik untuk bisa membantu orang lain. Subjek 

mengatakan bahwa dalam kondisi suasana hati apapun 

dirinya bisa terjun untuk menolong orang lain selama 

dirinya dibutuhkan. Subjek bercerita bahwa dua hari yang 

lalu sebelum bertemu dengan peneliti, dirinya dimintai 

tolong pukul tiga pagi. Kemudian semasa ujian semester 

yang lalu, subjek tetap melakukan pelayanan dengan 

timnya dan tidur jam empat pagi. Subjek tidak takut 
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bangun kesiangan, karena dirinya berpikir bahwa 

membantu orang lain merupakan suka cita.  

      Apabila kasus atau permasalahan tersebut bisa 

diselesaikan ditempat, maka subjek akan berusaha 

menyelesaikannya saat itu juga. Namun apabila kasus 

atau permasalahan dirasa sulit maka subjek 

menjadwalkan untuk bertemu dengan klien dihari dimana 

subjek tidak ada kesibukan kuliah atau bekerja. Ketika 

subjek memberikan bantuan berupa saran kepada klien, 

subjek akan menyarankan kepada klien bahwa 

permasalahan hari ini berdampak untuk masa depan klien 

tersebut pula. Selain itu, subjek juga mengantisipasi 

terhadap kejadian masa lampau yang telah dilakukan 

klien atau bagi dirinya sendiri, karena menurut subjek apa 

yang akan ditebar maka akan dituai pula kemudian hari.  

      Subjek merasakan suka cita ketika dirinya bisa 

menolong orang lain, sehingga hal tersebut memunculkan 

perilaku menolong yang berulang kepada subjek. Rasa 

bangga juga dirasakan subjek ketika dirinya bisa 

menyelesaikan kasus dari klien. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek mengungkapkan bahwa tidak ada 

kriteria klien yang akan dirinya tolong. Semua orang dari 

berbagai agama, golongan, dan berbagai permasalahan 

akan coba diselesaikan.  
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      Subjek akan dengan senang hati menolong klien 

apabila klien meminta tolong pada dirinya atau bertanya 

pada dirinya. Subjek sebisa mungkin berusaha untuk 

menolong klien dan menghindari permasalahan yang 

lebih panjang.   

f) Makna Perilaku Menolong 

      Sejak kecil subjek sudah dibiasakan untuk hidup 

dengan kemampuan Exta Sensory Perception yang 

dimilikinya. Karena ayah subjek juga memiliki 

kemampuan tersebut, maka ayah subjek kerap 

memberikan nasehat terkait dengan kemampuannya. 

Sejak remaja subjek juga kerap diajak ayahnya untuk 

mengikuti pelayanan bersama tim. Dengan berbagai 

permasalahan dan kasus yang pernah subjek hadapi, 

menjadikan subjek sebagai orang yang menghargai 

kehidupan yang diberikam oleh Tuhan. Terlebih dirinya 

diberikan kemampuan khusus yang orang lain tidak 

memilikinya.  

      Subjek memiliki prinsip yaitu hidup, penghidupan, 

dan kehidupan. Hidup dan penghidupan merupakan 

anugerah dari Tuhan untuk manusia. Namun, kehidupan 

yang membuat adalah manusia itu sendiri. Bagaimana 

kehidupan tersebut akan berjalan tergantung oleh manusia 

yang menjalani kehidupan tersebut. Dalam wawancaranya 

dengan peneliti, subjek mengungkapkan bahwa menolong 
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orang lain merupakan suka cita tersendiri bagi dirinya, 

dan hidup untuk melayani sesama dengan ikhlas 

merupakan hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun.  

g) Hasil Triangulasi  

      Informan triangulasi merupakan teman subjek yang 

sudah dikenalnya sejak tahun 2014. Informan mengenal 

subjek karena pemilik rumah yang ditinggali informan 

saat di Semarang merupakan teman dekat ayah subjek. 

Pemiliki rumah yang ditinggali informan juga pernah 

bercerita mengenai subjek kepada informan bahwa subjek 

memiliki kemampuan extra sensory perception. Selain 

itu, pemiliki rumah tersebut juga bercerita pernah 

ditolong oleh ayah subjek, sehingga menyebabkan 

informan mengenal subjek.  

      Informan tidak terlalu dekat dengan subjek, namun 

mengenal subjek dengan baik dan dibeberapa kesempatan 

informan pernah ikut dalam pelayanan dengan subjek. 

Dilain kesempatan pula, informan juga pernah meminta 

tolong kepada subjek terkait permasalahan pribadinya. 

Subjek tidak semata-mata mendoakan informan sendiri, 

namun subjek meminta informan untuk berdoa bersama 

subjek pula. Hal tersebut berarti subjek juga melakukan 

kerjasama dengan klien itu sendiri. Menurut informan 

triangulasi, subjek merupakan orang yang baik dan sibuk 

dalam pelayanan.  
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      Berdasarkan hasil wawancara, informan pernah 

beberapa kali mengikuti pelayanan dengan subjek, yaitu 

pembersihan rumah. Informan mengatakan bahwa subjek 

dengan tim pelayanan tersebut bekerja sama sesuai 

dengan tugas masing-masing, misalnya ada tim yang 

berdoa, kemudian ada yang memerciki rumah dengan air 

suci, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan subjek bahwa subjek bekerja sama dengan tim 

pelayanan untuk pembersihan rumah.  

      Menurut informan, kemampuan yang dimiliki subjek 

sangan bagus karena bisa digunakannya untuk menolong 

orang lain. Informan juga bercerita bahwa, subjek 

merupakan orang yang sangat sibuk antara tugasnya 

sebagai mahasiswa, pelayanannya dengan sesama, dan 

pekerjaannya. Namun dikesibukannya tersebut, subjek 

tetap berniat untuk membantu orang lain yang meminta 

tolong kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan subjek bahwa subjek akan selalu siap 

dalam keadaan apapun jika ada seseorang yang 

membutuhkan bantuannya.  

h) Analisis Kasus Subjek 4 

      Subjek memiliki kemampuan extra sensory 

perception karena faktor keturunan dari jalur ayah yang 

diawali oleh udeg-udeg siwur atau dua tingkat diatas 

buyut. Kemampuan tersebut akan terus diwarikan sampai 
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kepada keturunan yang kesembilan, subjek merupakan 

keturunan keenam. Sejak kecil subjek dapat melihat 

mahluk halus. Mengetahui hal tersebut, orang tua subjek 

terutama ayahnya memberikan arahan dan pemahaman 

untuk tidak takut dengan hal tersebut.  

      Saat menginjak kelas lima sekolah dasar, subjek telah 

diarahkan untuk mengasah kemampuannya dengan cara 

berpuasa dan berdoa. Hal tersebut dilakukan subjek 

hingga sekarang yang rutin melakukan puasa ketika 

Jumat pertama, melakukan doa, serta pantang yang 

dilakukannya. Hasil dari subjek mengasah 

kemampuannya tersebut, menjadikan subjek lebih peka 

terhadap kemampuannya yaitu pengelihatan masa depan, 

pengelihatan masa lalu, kemampuan mediumship 

(melihat, berkomunikasi, mendengar mahluk halus), dan 

penyembuhan suatu penyakit dengan doa.  

      Sejak kecil pula subjek sudah diajak oleh ayahnya 

untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang yang 

mengalami gangguan dari mahluk halus. Hingga pada 

akhirnya subjek tergabung dalam sebuah tim pelayanan 

yang berfokus untuk mendoakan atau membantu orang-

orang yang mengalami permasalahan. Pelayanan yang 

dilakukan subjek membawa subjek tidak hanya melayani 

didaerah Semarang, namun pernah sampai keluar kota 

pula. Selain dengan timnya, subjek juga cukup dikenal 
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oleh teman-temannya dikampus yang terkadang meminta 

bantuan subjek terkait dengan masalah persolan dan 

interpersonal.  

      Aspek yang menyusun perilaku menolong subjek 

antara lain 1) simpati, 2) membantu, 3) altruisme, 4) 

kerjasama. Adanya perasaan prihatin kepada klien yang 

memiliki kondisi kurang, sehingga muncullah perilaku 

berbagi dan menolong yang dilakukan subjek. Oleh 

karena perasaan tersebut, subjek memiliki niat yang kuat 

untuk membantu orang lain, selain dapat meringankan 

beban orang lain, subjek juga mendapatkan rasa suka cita 

dalam dirinya. Bantuan yang diberikan subjek kepada 

klien berupa doa, kehadiran ke tempat klien, dan saran 

kepada klien yang memiliki permasalahan. Rasa suka cita 

tersebut membuat subjek dengan suka rela menolong 

klien. Bagi subjek dirinya tidak mau menerima hadiah 

dari klien yang ditolong, karena subjek mencari makanan 

rohani sebagai bekalnya hidup. Kemudian, subjek juga 

bekerjasama dengan tim pelayananya untuk bisa 

menolong orang lain. Subjek juga membutuhkan bantuan 

dari ayahnya jika dirinya mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan permasalahan klien. Selain itu, subjek juga 

bekerja sama dengan klien itu sendiri untuk berdoa 

bersama subjek, sesui dengan yang diutarakan oleh 

informan triangulasi.  
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      Adapula faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi perilaku menolong subjek. Faktor internal 

yang memengaruhi yaitu distress diri dan rasa empati. 

Distress diri yang dirasakan subjek adalah rasa khawatir 

karena subjek dapat melihat masa depan yang akan 

dialami oleh klien. Oleh hal tersebut, terdapat rasa ragu 

dan ketakutan yang dirasakan subjek terhadap klien. 

Subjek meninggalkan egonya sendiri untuk dapat terjun 

menolong orang lain sehingga memiliki empati yang 

cukup tinggi kepada klien. Subjek memiliki motivasi 

yang kuat untuk menolong orang lain, sehingga dalam 

duasana hati apapun atau dalam keadaan fisik yang 

seperti apapun subjek siap untuk menolong orang lain 

yang membutuhkannya.  

      Faktor eksternal yang memengaruhi perilaku 

menolong subjek yaitu atribusi terhadap korban, daya 

tarik, dan sifat kebutuhan korban. Atribusi internal subjek 

terhadap klien bahwa semua permasalahan yang dialami 

klien saat ini bermula karena masa lampau yang telah 

dilakukan oleh klien. Pengalaman subjek dalam melayani 

orang lain menumbuhkan suatu perasaan suka cita ketika 

dirinya berhasil menolong orang lain, sehingga 

menimbulkan perilaku yang berulang untuk menolong. 

Hal tersebut menjadi daya tarik bagi subjek, karena 

meningkatkan ketertarikan subjek untuk menolong. 
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Kemudian subjek juga memberikan pertolongan pada 

klien yang meminta bantuan kepadanya dan sebisa 

mungkin untuk menolongnya untuk menghindari 

permasalahan yang lebih panjang. 
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Bagan 5. Fenomena Perilaku Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception Subjek 4

Penyebab memiliki kemampuan ESP: 

Kemampuan ESP subjek bermula dari udeg-udeg 
siwur yang merupakan dua tingkat diatas buyut. 
Kemampuan tersebut akan berlangsung sampai 
keturunan ke-9. Subjek merupakan keturunan ke-6. 

Masa Memiliki Kemampuan ESP: 

- Merasa baik-baik saja semasa kecil 
- Sempat mendapat penolakan dari teman-teman sewaktu 

SMP dan SMA 
- Mendapatkan dukungan dari orang tua dan teman-teman 

dimasa sekarang  
- Menjadikan kemampuannya untuk pelayanan bagi sesama  

Jenis Kemampuan ESP subjek: 

- Mediumship   - Precognition  
- Retrocognition  - Clairvoyance  
- Telepati   - Clairaudience 
- Penyembuhan penyakit tanpa obat  
- Out of body experience 

 

SIMPATI 

Subjek memiliki tekad untuk 
menolong orang lain, sehingga 
dirinya berupaya mengalahkan 
egonya sendiri. 

 

MEMBANTU 

Subjek memberikan bantuan 
berupa doa, kehadiran ke tempat 
korban, dan memberikan saran 
mengenai permasalahan klien. 

KERJASAMA 

- Subjek akan bertanya kepada 
ayahnya jika menemui 
kesulian mengenai kasus yang 
sedang coba diselesaikan. 

- Subjek juga memiliki tim 
pelayanan, dimana tim tersebut 
bekerja sama untuk 
menyelesaikan sebuah kasus. 

ALTRUISME  

- Mengobati orang yang terkena 
ilmu hitam, seperti santet dan 
guna-guna 

- Mengobati orang yang sakit 
secara non medis  

- Pembersihan rumah dari 
mahluk astral yang 
menganggu 

- Menyembuhkan orang yang 
kesurupan  

- Memberikan saran kepada 

 

SUASANA HATI 

Dalam suasana hati yang positif maupun negatif, 
subjek berkomitmen untuk menolong orang lain. 

 

DISTRESS DIRI 

Merasa khawatir terhadap klien karena adanya 
keraguan ketika subjek melihat masa depan 
klien. 

EMPATI 

Subjek juga menyikapi dirinya dengan orang lain 
yang kondisinya kurang dari dirinya sendiri, 
sehingga muncul rasa simpati terhadap klien 
tersebut. 

DAYA TARIK 

Rasa suka cita dan bangga dirasakan subjek 
setelah menolong orang lain. 

ATRIBUSI 

Internal: Permasalahan yang terjadi pada korban 
saat ini adalah dampak dari kejadian dimasa 
lampau korban. 

SIFAT KEBUTUHAN KORBAN  

- Subjek akan dengan senang hati menolong 
klien apabila korban meminta tolong pada 
dirinya atau bertanya pada dirinya. 

- Subjek sebisa mungkin berusaha untuk 
menolong klien dan menghindari 
permasalahan yang lebih panjang.   

PERILAKU MENOLONG 
FAKTOR PERILAKU MENOLONG 

INTERNAL  

EKSTERNAL 

Menyatukan makna dari hidup, penhidupan, dan 
kehidupan. Hidup dan penghidupan merupakan 
sumber dari Tuhan, namun kehidupan adalah 
tergantung dari masing-masing manusia untuk 
mengolah kehidupannya. Kehidupan yang 
dijalaninya didunia tidak hanya mencari makanan 
raga, namun juga makanan jiwa atau makanan 
rohani.  

MAKNA PERILAKU MENOLONG 


