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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa penyebab subjek memiliki kemampuan extra sensory perception 

adalah karena faktor keturunan atau bawaan. Dalam menjalani 

kehidupan sehari-harinya subjek terkadang mendapat penolakan dari 

lingkungan karena suatu perilaku yang berbeda dari orang lain. Namun 

dari penolakan tersebut, subjek mendapatkan dukungan dari keluarga. 

Dukungan tersebut berupa motivasi maupun arahan untuk 

mengembangkan kemampuannya tersebut. Adapaun strategi atau cara 

yang dilakukan subjek untuk mengembangkan kemampuannya seperti 

berdoa, berpuasa, berpantang, meditasi, berprihatin dan mati raga. Hasil 

dari mengembangkan kemampuan extra sensory perception  tersebut 

menghasilkan beberapa kemampuan yang berbeda setiap individu.  

      Subjek memiliki suatu kelebihan dari orang pada umumnya, seperti 

memiliki intuisi yang tajam, dapat melihat hal gaib, mengetahui 

kejadian yang akan terjadi, dan sebagainya. Oleh karena 

kemampuannya tersebut subjek mengetahui apa yang akan terjadi pada 

dirinya sendiri maupun orang lain, intuisi yang kuat terhadap suatu hal, 

serta memiliki kepekaan yang tinggi. Kemampuan yang dimiliki tidak 

hanya bermanfaat untuk menangulangi hal-hal buruk yang terjadi
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 kepada diri sendiri, namun pada orang lain pula sehingga  timbullah 

kecenderungan perilaku menolong. 

      Perilaku menolong dari subjek tersusun oleh karena adanya 

perasaan simpati, membantu, altruisme, dan kerjasama. Perasaan 

simpati yang dirasakan subjek menimbulkan rasa ingin membantu. 

Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam 

upayanya untuk menolong orang lain, tidak hanya diusahakan sendiri, 

namun terkadang juga membutuhkan bantuan dari klien sendiri. Selain 

itu apabila menemui kesulitan dalam menangani permasalahan dari 

klien, subjek memerlukan saran atau dukungan dari orang yang lebih 

ahli seperti orang tua atau guru spiritual. Perilaku menolong tersebut 

bersifat selfless atau tidak mementingkan diri sendiri, sehingga disebut 

altruisme. 

      Adapun hal yang mendorong subjek untuk dapat menolong orang 

lain yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

seperti distress diri, empati, dan suasana hati. Pengalaman tidak 

menyenangkan klien membuat subjek merasa tertekan dan 

menyebabkan adanya distress diri dan timbul perasaan empati. 

Kematangan emosi yang baik juga diperlukan untuk dapat mengalahkan 

ego dalam situasi apapun agar bisa timbul perilaku menolong. Faktor 

eksternal seperti atribusi, daya tarik, dan sifat kebutuhan klien. Atribusi 

eksternal lebih memungkinkan untuk menolong. Daya tarik yaitu 

keberhasilan menyelesaikan permasalahan dari klien sehingga 

menyebabkan terulangnya perilaku menolong. Subjek menunggu klien 

untuk bertanya atau meminta tolong terlebih dahulu untuk 

membuktikan bahwa permintaan tolong tidak ambigu. 
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B. SARAN  

      Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian, antara lain: 

1. Bagi subjek penelitian  

      Bagi subjek penelitian untuk meningkatkan perilaku menolong 

serta senantiasa meningkatkan kemampuan extra sensory perception 

dengan cara yang sesuai dengan masing-masing agama atau 

kepercayaan subjek.  Selain itu, agar dapat berguna bagi diri sendiri 

dan orang lain, serta menggunakan kemampuannya dengan positif 

sesuai dengan tujuan yang mulia. Selain itu, tetap berpikiran positif 

dan mencari dukungan dari keluarga apabila ada tanggapan negatif 

masyarakat mengenai kemampuan yang dimiliki.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

      Bagi peneliti selanjutnya apabila hendak meneliti hal yang 

serupa dengan penelitian ini alangkah lebih baik untuk menggali 

pertayaan lebih dalam dan menambah teori lebih banyak lagi. Selain 

itu, mencari subjek yang memiliki faktor penyebab memiliki extra 

sensory perception yang berbeda, entah itu karena keturunan, 

berguru, faktor otak karena kecelakaan, dan lain sebagainya. 


