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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema Antar Subjek  

      Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 

keempat subjek, ditemukan beberapa tema yang sama dan memiliki 

intensitas yang cukup tinggi. Meskipun memiliki perbedaan namun 

pada umumnya tema yang diungkap pada setiap subjek hampir sama 

yang berkaitan dengan extra sensory percetion, perilaku menolong, 

faktor perilaku menolong, dan makna perilaku menolong. 

Tabel 3. Intensitas Tema Antar Subjek 

Tema  S1 S2 S3 S4 Keterangan  

Faktor penyebab Extra 
Sensory Perception 

+++ +++ +++ +++ Penyebab subjek 1, 
2, 3, dan 4 
memiliki 
kemampuan Extra 
Sensory Perception 
adalah faktor 
keturunan. 

Masa memiliki kemampuan 
Extra Sensory Perception  

++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 mengalami masa-
masa memiliki 
kemampuan extra 
sensory perception 
dari kecil sampai 
sekarang. 
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Jenis kemampuan Extra 
Sensory Perception 

+++ +++ +++ +++ Subjek telah 
mengasah 
kemampuannya 
sehingga 
menghasilkan jenis 
kemampuan yang 
berbeda-beda. 

Simpati  +++ +++ +++ +++ Perasaan simpati 
oleh subjek 1, 2, 3, 
dan 4.  

Membantu  +++ +++ +++ +++ Subjek 1,2,3, dan 4 
memberikan 
berbagai jenis 
bantuan pada klien.  

Altruisme  +++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 berperilaku 
altruisme  

Kerjasama  ++ +++ ++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 melakukan 
kerjasama dengan 
klien maupun 
orang lain. 

Distress diri  +++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 merasakan 
distress diri 
terhadap klien.  

Empati  +++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 merasakan 
empati terhadap 
klien.  

Suasana hati  +++ ++ ++ +++ Subjek 1 dan 4 
berkomitmen untuk 
membantu orang 
lain dalam suasana 
hati apapun. 
Subjek 2 dan 3 
memerlukan 
suasana hati positif 
untuk dapat 
menolong orang 
lain. 

Atribusi Internal  +++ +++ +++ ++ Subjek 1, 2, 3, dan 
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terhadap 
korban  

4 beratribusi 
internal bahwa 
setiap 
permasalahan 
bersumber dari diri 
klien sendiri. 

Eksternal Subjek 1, 2, 4 
beratribusi 
eksternal bahwa 
setiap 
permasalahan 
berasal dari 
gangguan mahluk 
halus atau kiriman 
orang lain. 

Daya tarik  ++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2,3, dan 
4 mendapatkan 
daya tarik 
kepuasan diri dari 
perilaku 
menolongnya.   

Sifat 
kebutuhan 
korban  

Clarity of 
need 

+++ ++ +++ ++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 menunggu 
dimintai tolong 
untuk kejelasan 
memberikan 
bantuan. 

Legitimate 
of need 

Subjek 1, 2, 3, dan 
4 membantu orang 
yang layak untuk 
dibantu. 

Makna hidup  +++ +++ +++ +++ Subjek 1, 2, 3, dan 
4 menemukan 
makna perilaku 
menolong  

Keterangan: 

+  : Intensitas rendah  

++ : Intensitas sedang  

+++ : Intensitas tinggi  
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      Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

kemampuan extra sensory perception yang dimiliki oleh subjek 

penelitian merupakan kemampuan yang bersifat genetik atau 

keturunan. Pada subjek 1 diturunkan dari eyang buyut, pada subjek 

2 diturunkan dari canggah, kemudian pada subjek 3 diturunkan dari 

nenek, dan subjek 4 diturunkan dari udeg-udeg siwur atau dua 

tingkat diatas buyut. Subjek 1, 2, 4 dirurunkan dari jalur ayah, 

sementara subjek 2 diturunkan dari jalur ibu. 

      Semasa kecil subjek telah mengalami berbagai kejadian terkait 

dengan kemampuannya. Awalnya subjek 1 melihat penampakan 

mahluk halus ketika sedang bermain, selain itu subjek 1 kerap 

berbicara aneh kepada orang tuanya karena telah melihat sesuatu. 

Subjek 2 memiliki pengalaman dengan mahluk halus pertama kali 

ketika sedang bersantai, kemudian subjek merasa dipukul dengan 

keras dibagian kaki, saat itu pula subjek melihat sosok yang 

menyeramkan. Pengalaman pertama yang dialami oleh subjek 3 

terjadi ketika dirinya berada di sekolah dasar berupa intuisi kuat 

dan perasaan-perasaan aneh tertentu. Sementara subjek 4 

pengalaman pertamanya melihat seorang laki-laki yang 

mengenakan pakaian adat jawa yang ternyata adalah almarhum 

sahabat eyangnya yang mengikutinya.  

      Subjek mulai merasakan kemampuannya sejak masa anak-anak 

sehingga membuat subjek sedikit berbeda dari anak-anak lain pada 

umumnya. Penolakan dari teman-teman semasa sekolah dirasakan 

oleh subjek 2 dan subjek 4, dimana tingkah laku subjek pada masa 
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itu dirasa aneh oleh teman-teman semasa kecil karena berbicara 

sendiri dan menjadi sangat pendiam dikelas. Hal serupa juga 

dialami oleh subjek 1 yang mendapat penolakan dari teman-

temannya ketika remaja, karena pada masa remaja tersebutlah ayah 

subjek 1 kembali mengaktifkan kemampuan yang sebenarnya sudah 

dimiliki sejak kecil. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh subjek 

3 karena merasa acuh dengan kemampuannya, sehingga subjek 3 

tidak begitu mempedulikan mahluk halus yang dilihatnya semasa 

kecil.  Disamping penolakan dari lingkungannya, keempat subjek 

mendapatkan dukungan dari keluarga masing-masing. Dukungan 

tersebut berupa saran serta arahan untuk mengolah kemampuan 

extra sensory perception yang dimiliki subjek.  

      Orang tua subjek 1 memutuskan untuk menonaktifkan 

sementara kemampuan subjek dengan alasan agar tidak menganggu 

serta belum pada umur yang tepat untuk berhadapan dengan 

kemampuan tersebut. Orang tua subjek 2 dan 4 memberikan 

pengarahan kepada subjek terkait dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Selain itu orang tua subjek 2 dan 4 juga memberikan 

pengarahan untuk mengolah dan mengembangkan kemampuan 

tersebut. Sementara subjek 3 merasa cuek dengan kemampuan yang 

dimilikinya dan mulai tergerak untuk mengolah kemampuannya 

ketika usia remaja.  

      Subjek 1 mulai untuk mengasah kemampuannya pada usia 

sekitar 17 tahun. Orang tua subjek 1 kembali mengaktifkan 

kemampuan subjek dan mulai mengarahkan subjek untuk mengolah 
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kemampuannya dengan cara berdoa dan bermeditasi. Subjek 2 dan 

4 sudah mendapatkan pengarahan dari orang tua subjek ketika 

orang tua subjek mulai mengetahui bahwa subjek memiliki 

kemampuan khusus. Pengolahan kemampuan pada subjek 2 

dilakukan pada usia lima tahun dengan beribadah yaitu sholat, 

mengaji, dan didoakan oleh guru spiritualnya. Pada subjek 4 mulai 

mengasah kemampuan saat kelas lima sekolah dasar dengan cara 

berdoa dan berpuasa. Sementara subjek 3 mulai mengasah 

kemampuannya pada tahun 2004 dengan cara meditasi. Kemudian 

pada tahun 2014 subjek mulai belajar ilmu Ling Gong untuk 

memperdalam kemampuannya.  

      Subjek penelitian mengasah kemampuannya dengan caranya 

masing-masing dan menghasilkan kemampuan yang berbeda tiap 

individu pula, entah itu jenis kemampuan yang berbeda atau 

kepekaan terhadap kemampuan tertentu. Kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki keempat subjek penelitian, yaitu: mediumship, 

telepati, prekognisi, retrokognisi, clairvoyance, clairaudience, 

membaca watak dan hati seseorang, menyembuhkan penyakit, dan 

out of body experience. 

      Keempat subjek penelitian memiliki kemampuan mediumship. 

Kemampuan pertama kali yang dimiliki subjek adalah mediumship 

yaitu bisa melihat mahluk halus. Pada subjek 1 dan 4 bisa melihat 

dan berkomunikasi dengan mahluk halus. Terkadang subjek juga 

dapat menjadi perantara untuk dirasuki oleh mahluk halus tersebut. 

Pada subjek 2 dapat melihat dan berkomunikasi dengan mahluk 
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halus pula, serta subjek dapat memanggil arwah yang telah 

meninggal. Sementara pada subjek 4, dapat melihat mahluk halus 

berupa gambaran abstrak, namun feeling yang dirasakan subjek 

oleh kehadiran mahluk halus sangat kuat.  

      Kemampuan telepati dimiliki oleh subjek subjek 1 dan 4. Pada 

subjek 1 dan subjek 4 terlihat memiliki kemampuan telepati. Subjek 

1 menggunakan kemampuan telepatinya ketika dirinya sedang 

bersemedi disebuah tempat dan memberikan pesan kepada 

temannya yang berada ditempat lain. Subjek 4 terlihat ketika proses 

penggalian data dengan peneliti, subjek 4 dapat menjawab 

pertanyaan dari peneliti sebelum peneliti menanyakan suatu 

pertanyaan tertentu. 

      Kemampuan prekognisi ini dimiliki oleh keempat subjek 

penelitian. Pada subjek 1, kemampuan prekognisi ini tidak terlalu 

peka, namun beberapa kali subjek  pernah mengalami mimpi 

dimana mimpi tersebut merupakan sebuah pertanda bahwa sesuatu 

sedang terjadi pada dirinya maupun pada orang lain. Pada subjek 2, 

dirinya dapat melihat masa depan dari seseorang yang belum 

dikenalnya, sedangkan dirinya tidak dapat melihat masa depan dari 

dirinya sendiri dan orang-orang yang dikenalnya. Prekognisi dari 

subjek 2 juga dialami sendiri ketika peneliti melakukan penggalian 

data dengan subjek 2. Ketika selesai melakukan penggalian data 

subjek 2 menyarankan peneliti agar segera pulang karena akan 

terjadi hujan. Hal tersebut sempat peneliti acuhkan karena langit 

pada saat itu cerah. Saat peneliti masih setengah perjalanan untuk 
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sampai kerumah tiba-tiba hujan datang dan membuat peneliti 

kehujanan. Masa depan orang lain yang dilihat oleh subjek 2 berupa 

gambaran-gambaran yang terjadi dipikirannya. Pada subjek 3 dapat 

mengetahui masa depan dari seseorang dengan menggunakan 

hitungan hari kelahiran seseorang atau Ba Zi. Melalui hitungan 

ilmu Ba Zi itu pula subjek juga dapat melihat watak seseorang dan 

mengetahui masa depan orang tersebut. Sementara pada subjek 4 

dapat melihat masa depan yang akan dialami oleh seseorang 

melalui kilasan gambaran yang terjadi dipikirannya, serta mimpi 

berulang yang dialami subjek. 

      Kemampuan retrokognisi ini dimiliki oleh subjek 2, 3, dan 4. 

Pada subjek 2, subjek dapat mengetahui masa lalu dari seseorang 

yang belum dikenalnya, sedangkan subjek tidak bisa melihat masa 

lalu dari seseorang yang sudah dikenalnya dekat. Pada subjek 3, 

kejadian masa lalu bisa dirinya lihat dari hitungan tanggal lahir 

seseorang atau Ba Zi. Sementara pada subjek 4 dapat melihat 

gambaran masa lalu dengan jauh, dibanding dengan masa depan. 

Gambaran masa lalu yang ditangap subjek tersebut datang tiba-tiba 

melalui pikirannya. 

      Kemampuan clairvoyance dimiliki oleh subjek 3. Subjek dapat 

melihat sesuatu hal atau kejadian yang berada ditempat yang jauh. 

Biasanya subjek menggunakan kemampuan clairvoyance ini ketika 

klien meminta tolong melalui telepon atau media sosial. Kemudian 

kemampuan clairaudience terlihat pada subjek 1, 3, dan 4. Pada 

subjek 1 bisikan tersebut dirinya dengar ketika akan mengalami 
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kejadian yang kurang baik. Sedangkan pada subjek 3, bisikan 

tersebut didengarknya melalui hatinya. Misalnya, ketika adik 

kandung subjek 3 sedang berada di rumah sakit, subjek mendengar 

suatu bisikan bahwa akan terjadi sesuatu kepada adiknya. 

Sementara subjek 4, bisikan tersebut dapat dirinya dengar sewaktu-

waktu. 

      Subjek 2 dan subjek 3 memiliki kemampuan untuk membaca 

hati dan watak seseorang. Pada subjek 1 dapat membaca hati 

seseorang namun ada orang yang belum terlalu dikenalnya. 

Sementara pada subjek 3 dapat mengetahui watak seseorang 

dengan menggunakan hitungan tanggal kelahiran. Kemudian 

Subjek 2, 3, dan 4 memiliki kemampuan untuk menyembuhkan 

penyakit tanpa obat, melainkan hanya diberikan doa, air, atau aliran 

energi. Masing-masing subjek menggunakan media yang berbeda 

untuk menyembuhkan penyakit. Subjek 2 menggunakan media air 

putih yang diberikan doa. Pada subjek 3 menggunakan suatu ilmu 

Ling Gong, dimana subjek akan mengalirkan energi chi kepada 

orang yang sakit. Sementara pada subjek 4 hanya menggunakan 

doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk orang yang sakit.  

      Kemudian kemampuan out of body experience kemampuan ini 

dimiliki oleh subjek 1 dan subjek 4. Subjek 1 melihat seakan 

dirinya melayang dan bisa bertemu orang-orang disekitarnya. 

Sementara subjek 4 menggunakan kelebihannya ini hanya jika 

mendesak untuk melihat keadaan suatu tempat yang jauh. Subjek 4 

dapat melakukan out of body experience dengan cara duduk, 
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kemudian subjek tidak akan mendengar suara-suara disekitarnya 

karena rohnya telah keluar dari tubuhnya.  

      Subjek penelitian merupakan orang yang memiliki kemampuan 

extra sensory perception dan memanfaatkan kemampuannya untuk 

menolong sesama manusia. Kelebihan yang dimiliki subjek 

penelitian digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai 

persoalan hidup seperti masalah pribadi, masalah dengan orang 

lain, masalah kesehatan, pembersihan rumah dari mahluk halus 

yang menganggu, dan lain sebagainya. Oleh karena kemampuannya 

tersebut, subjek penelitian kerap dimintai tolong oleh orang-orang 

untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan.  

      Terdapat aspek yang memengaruhi perilaku menolong subjek 

yaitu simpati, membantu, altruisme, dan kerjasama. Subjek 

penelitian memiliki perasaan simpati yang tinggi terhadap klien 

atau seseorang sedang mengalami kesulitan. Subjek 1 merasa 

prihatin terhadap klien, sehingga dirinya akan berusaha sebisanya 

untuk menolong klien. Subjek 2 merasa tersentuh terhadap klien 

yang meminta bantuan kepada subjek. Subjek 3 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 karena 

mengingat masa sulit ketika ibunya sakit. Sementara subjek 4 

mengaku dirinya harus bisa mengalahkan egonya sendiri untuk bisa 

ikut merasakan kepedihan klien.  
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      Bantuan yang diberikan subjek kepada klien berupa aktivitas 

yang dapat meringankan beban klien. Subjek 1 memberikan 

bantuan berupa doa, kehadiran ke tempat klien, dan menjadi 

perantara untuk dirasuki oleh mahluk halus yang akan 

menyampaikan sesuatu hal apabila mendapat kasus pembersihan 

rumah atau tempat. Subjek 2 memberikan bantuan berupa doa, 

saran kepada klien, dan hasil vision. Kemudian subjek 3 dan 4 

memberikan bantuan berupa doa, nasehat, kehadiran ke tempat 

klien, dan memberikan hasil vision.  Subjek 4 juga terkadang 

menjadi perantara untuk dirasuki mahluk halus.  

      Kemudian altruisme merupakan bagi subjek 1 sudah merupakan 

tugasnya sebagai juru masyarakat untuk melayani orang lain. 

Subjek 2 mengatakan bahwa rasa ikhlas dalam menolong 

merupakan kunci untuk hidup bahagia. Subjek 3 merasa bahwa 

kemampuannya bukanlah untuk dibayar namun untuk dibagikan 

kepada orang lain yang membutuhkan. Sementara subjek 4 

mengatakan bahwa sukacita yang didapatkan dalam membantu 

orang lain lebih besar nilainya dari apapun.  

      Selain itu kerjasama diperlukan subjek untuk menyelesaikan 

permasalahan atau kasus dari klien. Tidak hanya subjek penelitian 

yang menyelesaikan permasalahan klien, namun bantuan doa dari 

klien juga diperlukan, agar Tuhan senantiasa memberikan ijin untuk 

menjadikan subjek sebagai jalan keselamatan. Selain itu, terkadang 

subjek menemukan kendala dalam upayanya membantu klien, 

sehingga subjek memerlukan bantuan dari orang lain terkait dengan 
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saran dan nasehat. Subjek 1, 2, 4 akan bertanya kepada ayahnya 

terkait dengan kendala yang dihadapi, sementara subjek 3 akan 

bertanya kepada guru spiritualnya. 

      Adapun faktor yang memengaruhi perilaku menolong subjek 

terhadap korban, yaitu faktor internal: 1) distress diri, empati, 

suasana hati, dan faktor eksternal: 1) atribusi terhadap korban, 2) 

daya tarik, 3) sifat kebutuhan korban. Faktor internal merupakan 

cara bagaimana subjek memandang permasalahan klien apabila 

musibah diakibatkan oleh diri klien sendiri. Hal tesebut dilakukan 

subjek penelitian yang memandang bahwa permasalahan yang 

dialami klien adalah faktor dalam diri klien sendiri. Pada subjek 1, 

distress diri yang dirasakannya adalah tidak tega melihat klien yang 

kesurupan, dimana didominasi oleh perempuan. Subjek 2 

merasakan prihatin pada klien, subjek juga berpikiran apabila 

dirinya yang berada diposisi klien saat ini. Pada subjek 3 merasa 

khawatir dan kebingungan terhadap pendapat klien atau orang lain 

terkait dengan suatu penglihatannya atau prediksinya. Sementara 

subjek 4, merasa khawatir terkait masa depan orang lain dan merasa 

ragu pada dirinya sendiri karena ketakutan apakah hal tersebut akan 

terjadi atau tidak. 

      Perasaan empati juga menjadi faktor yang memengaruhi 

perilaku menolong. Subjek 1 dan 2 merasa kasihan terhadap klien 

yang memiliki permasalahan. Pengalaman sakit dari ibu subjek 3 

membuat subjek ikut merasakan prihatin terhadap penderitaan dari 

klien yang meminta tolong padanya. Pada subjek 4 menyikapi 
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dirinya dengan orang lain yang kondisinya kurang dari dirinya 

sendiri, sehingga muncul rasa berbelas kasih terhadap klien. 

      Suasana hati yang baik dibutuhkan oleh subjek 2 dan 3 untuk 

dapat secara langsung menolong klien. Bagi subjek 2 dan 3 suasana 

hati dan kondisi fisik yang baik diperlukan karena memerlukan 

energi yang cukup banyak untuk bisa sampai tahap menggunakan 

kemampuan extra sensory perception. Namun subjek 2 dan 3 tidak 

semata menolak permintaan tolong dari klien, subjek cenderung 

untuk mengganti hari lain untuk bertemu dengan klien. subjek 2 

dan 3 juga mengaku bahwa sebenarnya bisa untuk menolong klien 

dalam suasana hati yang tidak baik, namun hasilnya akan kurang 

maksimal dibanding ketika suasana hati sedang baik. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan subjek 1 dan 4. Subjek 1 dan 4 tidak 

memerlukan suasana hati yang baik untuk bisa terjun langsung 

menolong orang lain. Subjek berkomitmen dalam suasana hati 

apapun dan kondisi fisik apapun selalu siap untuk membantu orang 

lain. 

      Subjek penelitian juga memandang sifat kebutuhan klien saat 

membutuhkan pertolongan. Subjek penelitian menunggu untuk 

dimintai tolong oleh klien karena bagi subjek, subjek tidak ingin 

ikut campur permasalahan klien walaupun subjek tahu apa yang 

sedang terjadi pada klien. Selain itu,  subjek penelitian juga 

memberikan bantuan kepada klien yang benar-benar membuuthkan 

bantuan subjek. 
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      Makna hidup adalah hal-hal penting yang ditemukan subjek 

penelitian dan memberikan nilai penting bagi subjek selama 

menjalani kehidupan. Pada subjek 1 makna hidupnya adalah untuk 

melayani sesama atau menjadi juru masyarakat, selain itu subjek 

ingin berguna bagi orang lain dengan membantu meringankan 

penderitaan orang lain. Kemudian subjek 2 hidp adalah untuk 

melakukan kebaikan bagi semua orang dan menjadi bermanfaat 

untuk orang disekitar. Subjek 3 memiliki makna hidup untuk 

membina diri dan menyeimbangkan nafsu agar hidup dapat 

harmonis. Sementara subjek 4 memiliki makna hidup untuk 

menyatukan makna  dari kehidupan, penghidupan, dan 

penghidupan. 

 

B. Pembahasan 

      Perilaku menolong merupakan hal yang sangat umum dalam 

kehidupan sosial untuk membantu individu lain dan terkadang tidak 

memberikan manfaat langsung bagi penolong (Baron & Branscombe, 

2012, h. 290). Menurut Sanderson (2010, h. 462) perilaku menolong 

merupakan perilaku apapun yang memiliki tujuan untuk membantu 

orang lain. Perilaku menolong juga merupakan salah satu bentuk 

perilaku dalam kontak sosial, sehingga perilaku menolong dapat 

dilakukan oleh setiap individu.  

      Myers (2010, h. 468) mengungkapkan bahwa ciri-ciri kepribadian 

tertentu, jenis kelamin, dan keimanan pada seseorang memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku prososial lebih tinggi. Penelitian dari 
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Hardy dan Carlo (2005, 239) menemukan bahwa religiusitas 

berkorelasi positif dan signifikan terhadap perilaku prososial. Keempat 

subjek penelitian memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, terbukti 

ketika masa anak-anak subjek telah dilatih mengolah kemampuan extra 

sensory perception dengan bersembahyang dan mati raga.  

      Terdapat fenomena indra keenam yang terjadi pada beberapa 

individu. Indra keenam atau yang disebut extra sensory perception 

adalah kemampuan menerima informasi dari lingkungan sekitar tanpa 

bantuan kelima indra lainnya  (Phoenix, 2009, h. 18). Menurut Rhine 

(1997, h. xi) extra sensory perception memiliki arti sebuah persepsi 

tanpa fungsi indra yang diakui. Jadi extra sensory perception 

merupakan suatu kemampuan persepsi untuk menerima informasi dari 

lingkungan sekitar yang muncul secara mendadak dari berbagai sumber 

serta tanpa bantuan kelima indra.  

      Kemampuan yang dimililiki subjek merupakan suatu anugerah yang 

dapat disebut extra sensory perception, dimana informasi, gambaran, 

suara yang didapatkan subjek datang secara tiba-tiba diluar kendali 

kelima indra. Menurut Anwar (2014, h. 32) menyebutkan bahwa extra 

sensory perception memiliki beberapa fungsi, yaitu: menolong orang 

lain, melihat masa depan, mempertajam intuisi, membuka mata ketiga, 

dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Menolong orang lain 

merupakan perwujudan manusia sebagai mahluk sosial. Menolong 

orang lain juga adalah tugas setiap manusia terhadap seseorang yang 

membutuhkan, namun orang yang memiliki extra sensory perception 
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lebih mengetahui apa yang harus diperbuat, sama seperti halnya 

keempat subjek penelitian ini.  

      Aspek yang menyusun perilaku menolong pada orang yang 

memiliki extra sensory perception diantaranya simpati, membantu, 

altruisme, dan kerjasama. Menurut Wispe (1991, h. 68)  simpati adalah 

kesadaran yang jelas akan penderitaan orang lain dan dorongan 

altruistik untuk mengakhirinya. Subjek penelitian memiliki perasaan 

simpati terhadap klien yang meminta bantuan ataupun kepada 

seseorang yang berada dalam kondisi kurang. Perasaan yang dirasakan 

keempat subjek penelitian berupa perasaan kasihan atau iba terhadap 

klien.   

      Subjek penelitian memiliki jenis-jenis kemampuan extra sensory 

perception yang berbeda satu sama lain. Upayanya dalam memberikan 

pertolongan bagi orang lain tak lepas dari bantuan yang diberikan 

kepada masing-masing koban. Bantuan tersebut berupa doa, kehadiran 

ke tempat klien, tenaga untuk pemanfaatan kemampuan, saran dan 

nasehat bagi klien. Subjek penelitian memiliki niat untuk membantu 

klien dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. 

      Bantuan yang diberikan oleh subjek tersebut bersifat selfless atau 

tidak mementngkan diri sendiri. Terkadang subjek mendapatkan 

konsekuensi ketika menolong klien, seperti kecapekan, tersitanya 

waktu, mendapat serangan balik dari pengirim guna-guna klien, dan 

lain sebagainya. Menurut Myers (2010, h. 440) hal tersebut disebut 

sebagai perilaku altruisme yaitu motif untuk meningkatkan 

kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan kepentingan pribadi. 



159 
 

 
 

Subjek tidak mengharapkan imbalan atas bantuan yang telah diberikan 

kepada klien, bahkan terkadang menimbulkan  konsekuensi bagi 

subjek, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh subjek.     

      Sebagai mahluk sosial manusia membutuhkan kerjasama yang 

menunjukkan bahwa manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain. 

Menurut Fehr (dalam Klein, 2016, h. 6) bahwa perilaku prososial 

adalah hal yang penting karena menciptakan kerja sama dan 

kepercayaan dalam komunitas dan masyarakat. Sama halnya seperti 

subjek penelitian yang  membutuhkan bantuan dari klien itu sendiri 

untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar subjek dapat menjadi 

perantara kesembuhan bagi klien. Selain itu, subjek juga memiliki 

orang yang dipercaya seperti orang tua dan guru spiritual sebagai orang 

yang dapat memberikan saran kepada subjek.  

      Subjek memiliki kemampuan extra sensory perception dikarenakan 

faktor keturunan atau genetik. Subjek penelitian mengasah 

kemampuannya dengan caranya masing-masing dan menghasilkan 

kemampuan yang berbeda tiap individu pula, entah itu jenis 

kemampuan yang berbeda atau kepekaan terhadap kemampuan tertentu. 

Kemampuan-kemampuan yang dimiliki keempat subjek penelitian, 

yaitu: mediumship, telepati, prekognisi, retrokognisi, clairvoyance, 

clairaudience, membaca watak dan hati seseorang, menyembuhkan 

penyakit, dan out of body experience. 

      Kemampuan mediumship merupakan kemampuan untuk melihat 

dan berkomunikasi dengan mahluk halus (Ekokaf, 2010, h. 23). Subjek 

penelitian memiliki kemampuan mediumship yang bisa melihat dan 
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berkomunikasi dengan mahluk halus. Pada subjek 1 dan 4 selain bisa 

melihat dan berkomunikasi dengan mahluk halus, subjek juga dapat 

menjadi perantara untuk dirasuki mahluk halus untuk mendapat suatu 

informasi tertantu. Subjek 1 dan 4 juga memiliki kemampuan yang 

dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan alat bantu. 

Menurut Dietz (dalam Kartoatmodjo, 1985, h. 25) hal tersebut 

dinamakan telepati yaitu suatu hubungan kesadaran dari dua orang atau 

lebih tanpa adanya bantuan dari pancaindra. Lebih rinci lagi 

Kartoatmodjo mendefinisikan telepati berasal dari bahasa Yunani yaitu 

tele = jauh dan patien = merasakan atau mengalami, sedangkan dalam 

bahasa Belanda telepati diistilahkan sebagai gedachtelezen yang berarti 

membaca pikiran pihak lain. 

      Subjek juga memiliki kemampuan precognition atau prekognisi 

yang merupakan kemampuan untuk dapat melihat kejadian dimasa 

mendatang (Ekokaf, 2010, h. 22). Subjek mendapatkan prekognisi ini 

secara tiba-tiba dapat langsung melalui gambaran sekilas seperti yang 

dialami subjek 2, 3, dan 4 ataupun melalui mimpi seperti yang dialami 

subjek 1. Selain itu kemampuan retrocognition atau retrokognisi 

merupakan kebalikan dari prekognisi, yaitu kemampuan untuk 

menelaah informasi dimasa lampau mengenai orang lain, sebuah 

tempat, sekumpulan keadaan, atau mengenai keingintahuan tentang 

sesuatu yang terjadi pada situasi tertentu (Phoenix 2009, h. 27). 

Kemampuan retrokognisi dari subjek 2, 3, dan 4 dipadupadankan 

dengan kemampuan prekognisi. Hal tersebut dapat digunakan sebagai 

saran untuk klien yang meminta tolong mengenai permasalahannya 
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bahwa peristiwa dimasa lalu merupakan dampak kejadian dimasa 

depan. Kemampuan retrokognisi juga dapat dilihat dengan 

menggunakan suatu ilmu tertentu, misalnya dengan hitungan tanggal 

kelahiran seperti yang dilakukan subjek 3, sehingga dapat menunjukkan 

sifat-sifat keadaan masa lalu seseorang. 

      Kemudian ada pula kemampuan clairvoyance yang dimiliki subjek 

3 yang berupa gambaran sekilas yang muncul dipikiran secara tiba-tiba. 

Clairvoyance adalah kemampuan intuisi kuat seseorang dalam melihat 

informasi dan kejadian ditempat yang berbeda (Phoenix, 2009, h. 26). 

Kata Clairvoyance berasal dari kata clear seeing yang berarti terlihat 

jelas. Clairvoyance sendiri dalam bahasa Indonesia disebut pula dengan 

kewaskitaan.  Subjek 1, 3, dan 4 juga memiliki kemampuan 

Clairaudience yang merupakan bentuk bisikan atau suara batin yang 

berasal dari kekuatan diluar batas (Ekokaf, 2010, h. 22). Kemampuan 

clairaudience yang dialami subjek muncul berupa suara yang tiba-tiba 

membisiki telinga atau hati untuk menyampaikan sesuatu hal.  

      Adapula kemampuan untuk membaca hati dan watak seseorang. 

Dalam penelitian ini kemampuan membaca hati dan watak dari 

seseorang dapat dilakukan subjek 3 dengan menggunakan hitungan 

tanggal kelahiran atau ilmu Ba Zi. Subjek 3 tidak hanya mengandalkan 

intuisi dari kemampuan extra sensory perception-nya namun juga 

membuktikannya secara teori. Selain itu, membaca hati dan watak 

seseorang dapat saja terjadi secara tiba-tiba dan terbaca oleh subjek 2. 

Kemudian kemampuan untuk menyembuhkan penyakit tanpa obat, 

melainkan hanya diberikan doa, air, atau aliran energi. Menurut 
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Kartoatmodjo (1985, h. 15) orang bisa meramalkan menyembuhkan 

penyakit, menggerakkan benda dan lain-lain itu karena kekuatan psike 

manusia yang bersangkutan. 

      Subjek 1 dan 4 memiliki kemampuan out of body experience. 

Menurut Peterson (1997, h. 5) kemampuan out of body experience 

merupakan pengalaman terpisah dari tubuh fisik. Menurut Henry 

(20115, h. 8) out of body experience termasuk dalam anomalus 

experience atau pengalaman ganjil. Out of body experience adalah 

pengalaman dimana seseorang tampak melihat dunia dari lokasi luar 

tubuh fisiknya (Blackmore, 1992, h. 9). Lebih lanjut lagi Blackmore 

(1992, h. 11) menyatakan bahwa out of body experience adalah 

proyeksi tubuh astral dari tubuh fisik. Out of body experience dalam 

bahasa Jawa dikenal dengan raga sukma.  

      Terdapat faktor yang memengaruhi perilaku menolong dari subjek 

yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: 

distress diri, empati, dan suasana hati, sementara faktor ekstrenal 

meliputi: atribusi terhadap korban, daya tarik, dan sifat kebutuhan 

korban.   

      Subjek merasakan distress diri terhadap klien. Menurut Sears, 

Freedman, dan Peplau (1994, h. 69) mengatakan bahwa distress diri 

memotivasi seseorang untuk mengurangi kegelisahan dengan cara 

membantu ataupun dengan menghindari situasi tersebut. Distress diri 

yang dirasakan subjek berupa perasaan tidak tega, tidak berdaya, 

khawatir, dan prihatin.  
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      Perasaan empati juga dirasakan subjek penelitian dan memiliki 

intensitas yang sangat tinggi. Empati merupakan kemampuan seseorang 

untuk turut ikut merasakan pengalaman atau perasaan orang lain (Staub 

dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009, h. 162). Subjek penelitian 

memiliki perasaan empati terhadap klien dengan mengalami rasa 

kasihan, prihatin, dan khawatir. Penelitian dari Stiff, Dillard, Somera, 

Kim & Sleight (1988, h. 210) menemukan bahwa empati merupakan 

sentral dari perilaku altruistik. Didukung oleh penelitian dari Puspita & 

Gumelar (2014, h. 5) bahwa terdapat pengaruh positif dari empati 

terhadap terjadinya perilaku prososial. Sama halnya seperti subjek 

penelitian yang yang memiliki rasa empati terhadap klien, seperti 

perasaan kasihan dan prihatin, sehingga perasaan tersebut yang 

membuat subjek tergerak untuk melakukan pertolongan.  

      Tidak selamanya suasana hati akan selalu stabil, ada kalanya 

suasana hati sedang tidak baik, sementara sedang dibutuhkan oleh 

orang lain. Pada subjek 1 dan 4 berkomitmen untuk membantu orang 

lain dalam kondisi suasana hati yang positif maupun negatif sekalipun. 

Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1994, h. 67) bahwa menolong 

orang lain dapat membuat seseorang merasa lebih baik sehingga 

mengurangi suasana hati yang buruk. Berdasarkan hasil wawancara 

pada subjek 1 dan 4  mengatakan bahwa dirinya harus selalu siap 

menolong orang lain kapanpun dibutuhkan walaupun dalam suasana 

hati yang sedang tidak baikpun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

dari Putri (2013, h. 9) bahwa ada hubungan positif antara regulasi 

emosi dengan perilaku prososial. Semakin tinggi regulasi emosi 
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seseorang maka semakin tinggi pula perilaku prososialnya, demikian 

pula sebaliknya.  

      Sementara suasana hati yang baik diperlukan subjek 2 dan 3 untuk 

dapat terjun membantu orang lain. Menurut Sears, Freedman, dan 

Peplau (1994, h. 67) bahwa suasana hati yang negatif dapat 

menyebabkan seseorang untuk memusatkan perhatian dan kebutuhan 

pada diri sendiri, maka hal tersebut akan mengurangi kemungkinan 

menolong orang lain. Apabila sedang dalam suasana hati yang kurang 

baik, subjek 2 dan 3 tidak semata-mata menolak permintaan tolong dari 

orang lain, namun akan menjadwalkan ulang untuk bertemu dengan 

subjek. 

      Upaya subjek untuk menolong klien tak lepas dari adanya atribusi 

yang merupakan proses mencari kejelasan sebab akibat atas suatu 

peristiwa, baik itu tindakan yang dilakukan diri sendiri maupun orang 

lain. Atribusi internal mencakup semua sifat yang terdapat dalam diri 

individu, sedangkan atribusi eksternal memiliki sifat bahwa suatu 

tanggung jawab suatu kejadian berdasarkan lingkungan disekitar 

individu. Penelitian dari Sukmasejati (2015, h. 6) menemukan bahwa 

atribusi memiliki hubungan positif yang sangat signifikan terhadap 

perilaku altruisme, dimana perilaku altruisme dididasari oleh perilaku 

menolong. Atribusi yang dirasakan seseorang akan memengaruhi sikap, 

perlakuan, dan motivasi seseorang sehingga menimbulkan perilaku 

menolong yang berujung altruistik. Perilaku menolong subjek 

disebabkan karena faktor internal yaitu timbulnya rasa empati yang 

tinggi dalam diri klien yang sudah dibiasakan sejak kecil untuk 
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menolong orang lain. Sementara perilaku menolong subjek disebabkan 

karena faktor luar yaitu klien yang berdatangan untuk meminta bantuan 

kepada subjek.  

      Terdapat faktor daya tarik yang meningkatkan upaya subjek untuk 

menolong klien. Daya tarik merupakan faktor apapun yang 

meningkatkan ketertarikan seseorang untuk menolong korban (Sarwono 

dan Meinarno, 2009, h. 132). Keberhasilan subjek dalam 

menyelesaikan setiap kasus dari klien membuat daya tarik tersendiri 

pada subjek 1, 3, 4. Sementara daya tarik bagi subjek 2 adalah pada 

orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan 

extra sensory perception.  

      Subjek melihat sifat kebutuhan korban, apakah klien tersebut benar-

benar butuh bantuan dari subjek (clarity of need) dan kelayakan korban 

(legitimate of need) untuk mendapatkan bantuan. Subjek menunggu 

klien untuk meminta tolong kepada subjek, hal tersebut dilakukan 

subjek karena tidak ingin ikut campur terhadap permasalahan klien, 

walaupun sebenarnya subjek tahu apa yang sedang terjadi pada klien. 

Hal tersebut sesuai dengan Sarwono & Meinarno (2009, h. 134) bahwa 

orang yang meminta tolong memiliki kesempatan yang lebih besar 

untuk ditolong daripada orang yang tidak meminta pertolongan, karena 

permintaan tolong korban membuat situasi menjadi tidak ambigu. 

Kemudian subjek juga akan memberikan bantuan kepada orang yang 

benar-benar layak membutuhkan bantuan dari subjek, serta subjek 

memandang apabila klien sudah sampai tahap minta tolong berarti klien 

sudah tidak bisa mengatasi permasalahannya.  
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      Makna hidup (the meaning of life) adalah hal yang dianggap sangat 

penting, berharga dan memberikan nilai khusus bagi seseorang, 

sehingga layak dijadikan tujuan hidup (Bastaman, 2007, h. 45). 

Penelitian dari Klein (2016, h. 6) menemukan bahwa perilaku prososial 

dapat meningkatkan makna hidup seseorang. Membantu orang lain 

dapat memicu proses simulasi kondisi mental orang lain dan 

konsekuensi positif dari tindakan penolong itu sendiri. Sebaliknya, 

tindakan yang mementingkan diri sendiri mungkin kurang memicu 

simulasi kondisi mental orang lain. Subjek penelitian memiliki 

kemampuan extra sensory perception yang dimiliki sejak kecil karena 

faktor genetik. Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui subjek dari 

kecil hingga dewasa membuat subjek menemukan makna hidup 

masing-masing. Subjek telah menemukan tujuan hidup yang sesuai dan 

terarah dalam kehidupan sehari-hari subjek. Menurut Frankl (dalam 

Bastaman, 2007, h. 14) makna hidup dapat ditemukan dalam setiap 

keadaan, tidak hanya dalam keadaan normal dan menyenangkan, 

namun juga dalam keadaan penderitaan, seperti keadaan sakit, bersalah, 

dan kematian. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

      Adapula kelemahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pada proses penelitian, peneliti kurang tepat dalam memilih tempat 

untuk penggalian data karena terdapat suara musik yang cukup 

keras sehingga sedikit menganggu.  
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2. Penentuan waktu untuk wawancara dengan subjek juga cukup sulit 

karena selain subjek bekerja, adapula subjek yang masih kuliah. 
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Bagan 6. Fenomena Perilaku Menolong pada Orang yang Memiliki Extra Sensory Perception Seluruh Subjek  

Penyebab Memiliki Kemampuan ESP: 

Keempat subjek memiliki kemampuan 
Extra Sensory Perception disebabkan 

faktor keturunan atau genetik 

Masa Memiliki Kemampuan ESP: 

- Kemampuan ESP ditolak oleh lingkungan (S1, S2, S4) 
- Mendapat dukungan dari keluarga (S1, S2, S3, S4) 
- Mengolah dan mengembangkan kemampuan extra 

sensory perception (S1, S2, S3, S4) 

Jenis Kemampuan ESP subjek: 

- Mediumship (S1, S2, S3, S4)  - Telepati (S1, S4) 
- Clairaudience  (S1, S3, S4) - Precognition (S1, S2, S3, S4) 
- Retrocognition (S2, S3, S4) - Clairvoyance (S2, S3, S4) 
- Membaca hati dan watak (S2, S3) 
- Menyembuhkan penyakit (S2, S3, S4) 

 

SIMPATI 

Subjek merasakan perasaan 
kasihan dan iba terhadap klien 
sehingga berusaha untuk 
membantu klien. 

MEMBANTU 

Subjek memberikan bantuan sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki 
dengan kebutuhan klien yaitu 
memberikan doa, kehadiran ke 
tempat korban, saran kepada klien. 

KERJASAMA 

- Subjek bekerjasama dengan 
klien itu sendiri. 

- S1, S2, S4 bekerjasama dengan 
orang tua, khususnya ayah 

- S3 bekerjasama dengan guru 
spiritualnya 

ALTRUISME  

Subjek tidak menerima imbalan 
atas bantuan yang telah 
diberikan subjek kepada klien. 

Subjek tidak mencari materi 
terhadap kemampuan ESP yang 
dimiliki. 

 

SUASANA HATI 

Subjek 1 dan 4 berkomitmen menolong dalam 
suasana hati apapun. Subjek 2 dan 3 memerlukan 
suasana hati yang positif. 

DISTRESS DIRI 

S1: tidak tega melihat klien kesurupan. S2: 
prihatin dengan permasalahan klien. S3 dan S4: 
khawatir dan bingung terhadap vision yang didapat 
terhadap klien.  

EMPATI 

Keempat subjek memiliki merasa kasihan terhadap 
penderitaan klien. 

DAYA TARIK 

S1, S3: Keberhasilan menyelesaikan kasus dari 
klien menimbulkan pengulangan dalam perilaku 
menolong. S2: memberi tahu visionnya kepada 
orang yang sudah mengetahui bahwa subjek 
memiliki ESP. S4: Perasaan sukacita setelah 
menolong orang lain. 

ATRIBUSI 

Internal Eksternal 
Setiap permasalahan 
bersumber dari diri 
klien sendiri (S1, S2, 
S3, S4) 

Setiap permasalahan 
berasal dari 
gangguan mahluk 
halus atau kiriman 
orang lain (S1, S2, 
S4) 

SIFAT KEBUTUHAN KORBAN  

- Menolong klien yang meminta bantuan pada 
subjek agar tidak ambigu. 

- Menolong orang yang layak membutuhkan 
bantuan. 

PERILAKU MENOLONG 

FAKTOR PERILAKU MENOLONG 

INTERNAL  

EKSTERNAL 

Keempat subjek telah menemukan tujuan hidup 
yang sesuai dan terarah dalam kehidupan sehari-hari 
subjek.  

Subjek 1 memiliki tujuan hidup untuk menjadi 
pelayan masyarakat (juru ladhos) dengan 
melakukan kebaikan.  

Subjek 2 memiliki tujuan hidup untuk melakukan 
kebaikan bagi semua orang dan menjadi bermanfaat 
untuk orang disekitar.  

Subjek 3 memiliki tujuan hidup untuk membina diri 
dan menyeimbangkan nafsu agar hidup dapat 
harmonis.  

Subjek 4 memiliki tujuan hidup untuk menyatukan 
makna  dari kehidupan, penghidupan, dan 
penghidupan. 

MAKNA PERILAKU MENOLONG 


