
A History of Hypnosis: 
from Ancient Times to Modern

Lesson 1 



18 
Century

Traditional 

Hypnotism

Sejarah Hipnosis & 
Hipnoterapi

Dr. Franz Anton 

Mesmer (1743-1815)

Fr. Joseph Gassner

Marquis Chastenet De 

Puysegur

Dr. James Esdaile

Magnetism

▪ Dr. James Braid 

(1842 → Hypnosis)

▪ Prof. Jean Martin 

Charcot, Dr. Ivan 

Parlov

▪ Ambroise Liebault

Hippolite Bernheim

▪ Pierre Janet

Sigmund Freud 

(1856-1939)

Pasca Mesmerism

Modern Hypnosis

▪ Dr. Milton 

Erickson (1901-

1980)

Dave Elman 

▪ (1900-1967)

Charles Tebbets

▪ Ormond McGill

19 
Century

20 
Century

In 1958. USA

Recognize Hypnosis Method 2

• Silva Generation
• NLP Generation 
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2980—2900 SM
Adanya terapi “tidur” di kuil-kuil Mesir oleh Imhotep, seorang penyembuh dan pemikir 
pada masa pemerintahan Faraoh Zoser

2600 SM
Kegiatan penyembuhan dengan menggunakan mantra dan 
penumpangan tangan di Cina

500 SM

Tradisi pengobatan di Yunani lewat praktik-praktik 
penyembuhan di kuil-kuil Eskulapian 

Fenomena Hipnosis dalam Tradisi Kuno
Kegiatan dengan unsur-unsur hipnosis (hipnotisme) telah banyak dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, di berbagai 
tempat dan budaya peradaban manusia.



The Real Story of “Magnetism”
Pada masa-masa sebelumnya, penyembuhan-penyembuhan yang identik dengan 
hipnotisme  dianggap penuh dengan nuansa magis dan tidak masuk akal. Namun, 
pada perkembangan selanjutnya, para ahli mulai mempelajari sisi rasional di balik 
fenomena tersebut

Franz Anton 
Mesmer

(1734—1815), 
Seorang berkebangsaan Austria yang 

mencurahkan waktunya untuk 
melakukan penelitian ilmiah terhadap 

kegiatan Hypnosis

Terinspirasi Oleh : 
▪ Paracelcus (1493—1541) →

Seorang penyembuh asal 
Swiss  melakukan kegiatan 
penyembuhannya dengan 
peletakan tangan dan 
gerakan tangan magnetis

▪ Father Maximillian Hell 
(1720—1792), dan Richard 
Mead → “sistem kehidupan 
berjalan sesuai keseimbangan 
alam”

▪ pendeta Jesuit  →
menyembuhkan orang 
dengan pelat metal

▪ Adanya cairan misterius dalam 
tubuh manusia dan alam semesta 
yang disebutnya sebagai animal 
gravitation /animal magnetism

▪ Segala penyakit dalam tubuh 
manusia terjadi karena tidak 
adanya keseimbangan dari cairan 
tersebut

▪ Penyembuhan cukup dilakukan 
dengan pengalirkan energi 
magnetis dari telapak tangan sang 
penyembuh

Metode Penyembuhan “Magnetisme” 
/ “Mesmerisme”.
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Hipnosis Mulai diterima dalam dunia Medis pada 
abad ke-20

Di Inggris Raya, dibentuk British Hypnotism Act yang mengatur tata cara dan penerapan hipnosis panggung 
untuk hiburan (stage hypnosis)

British Medical Association (BMA) menyetujui penggunaan hipnosis dalam area psikoneurosis dan 
hypnoanesthesia (anestesia dengan hipnosis) untuk penanganan persalinan dan pembedahan.BMA 
menyarankan semua pelajar kedokteran dan psikologi untuk menerima pelatihan dasar tentang hipnosis.

Gereja Katolik lewat Paus Pius XII mencabut larangan penggunaan hipnosis yang dikeluarkan sebelumnya dan 
memperbolehkan penggunaan hipnosis untuk penanganan medis profesional.

Di Amerika Serikat, Asosiasi Medis Amerika Serikat yang bernama AMA (American Medical Association) 
menyetujui penanganan medis dengan hipnosis.

Setelah persetujuan AMA, American Psychological Association (APA) memberikan pengakuan hipnosis sebagai 
salah satu cabang ilmu psikologi.

1952

1960

1958

1956

1955



6Hipnosis Pasca “Mesmerisme”
Sepeninggal Mesmer, teori Magnetisme menjadi perbincangan hangat para ahli di berbagai kalangan 
dan dokter medis. Beberapa di antara mereka memercayai kebenaran teori Magnetisme, sementara  
yang lainnya mencoba mencari  landasan ilmiah lain di balik teori tersebut

Marquis de Puysegur (1751—1825)
▪ Somnambulism artificial (kondisi trans yang sangat dalam yang dikondisikan bukan secara alamiah),
▪ Positive & negative hallucination (halusinasi positif yang berarti sebuah kondisi melihat suatu fenomena yang 

sebenarnya tidak ada. Kebalikannya adalah halusinasi negatif yang berarti sebuah kondisi yang tidak melihat 
sesuatu yang sebenarnya ada), 

▪ Automatic Ideomotor (respons saraf otomatis dalam kondisi trans).

Abbe Faria (1756—1819)
▪ eye fixation : sebuah teknik menatap mata sang pasien terus-menerus untuk 

membawanya dalam kondisi trans

Johann Joseph Gassner (1727—1779)
▪ Magnetisme dapat dikombinasikan dengan ritual agama dalam ritual-ritual 

penyembuhannya

Joseph Philippe Francois Deleuze (1753—1835)
▪ Post-Hypnotic Suggestion : sugesti yang diberikan kepada pasien dalam kondisi 

trans tetap terbawa ketika pasien tersebut sadar kembali 
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Hipnosis Pasca “Mesmerisme”

John Elliotson (1791—1868)
▪ Magnetisme  digabungkan dalam banyak kegiatan Medis Pembedahan

James Esdaille (1808—1859)
▪ Magnetisme dalam praktik kedokteran. terutama untuk kegiatan anestesia 

(pembiusan) karena pada saat itu obat bius belum ditemukan (sebanyak 345 
operasi besar). Praktik tersebut meminimalkan risiko kematian pada pembedahan, 
dari 50% menjadi hanya 5%

Note : 
▪ James Esdaille terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya setelah pemerintah Inggris mengeluarkan larangan 

penggunaan Mesmerisme di rumah sakit pada tahun 1838
▪ British Medical Association (BMA) mencabut izin kedokteran Esdaille karena dianggap melakukan tindakan medis 

yang menyimpang. Ia juga mendapat tentangan dari gereja Ortodoks waktu itu karena menghilangkan rasa sakit 
disebut dengan pelanggaran terhadap rencana Tuhan. 
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Munculnya Istilah “Hypnosis” 

▪ Terinspirasi pada suatu pertunjukan Magnetisme yang dilakukan oleh 
seseorang bernama Lafontaine, dalam adegan menusukkan jarum 
kepada seorang wanita partisipan yang mengalami trans membuatnya 
tertarik untuk mempelajari teori Mesmer lebih lanjut

▪ Melalui penelitian eye fixation, Braid menemukan kebenaran lain yang 
tidak termuat dalam teori Mesmer. Yaitu fenomena trans yang terjadi 
akibat adanya “tidur saraf” yang muncul karena perhatian terfokus oleh 
objek tertentu.

▪ Istilah “neuro-hypnotism” yang dimaknai sebagai “tidur saraf” inilah yang 
kemudian disingkat sebagai “hypnotism” (hipnotisme). 

▪ Pengambilan istilah ini diadaptasi dari kosakata Yunani yaitu hypnos, 
nama Dewa Tidur mitologi Yunani yang digambarkan mempunyai 
sepasang sayap di kepalanya (Neurypnology: The Rationale of Nervous 
Sleep (1843))

James Braid (1795—
1860), ahli bedah 

Skotlandia 



9Era Hypnosis Pasca - Teori Braid
Beberapa ahli yang turut melakukan penelitian lebih lanjut terhadap fenomena trans dan hipnotisme

Jean Martin Charcot (1825—1893)
Seorang ahli saraf (neurolog) Prancis yang 
banyak menggunakan hipnotisme untuk 

penanganan kasus-kasus histeria

Pierre Marie Felix Janet (1859—1947)

▪ “Pencetus teori “disosiasi”, keterpisahan 
pengalaman traumatis masa lalu yang 
menyebabkan histeria, yang sebenarnya 
tidak hilang, tetapi hanya terpisah dalam 
kesadaran lebih rendah. 

▪ “Memperkenalkan istilah subconscious
sebagai bagian yang terpisah dari 
kesadaran normal”. .

Ambroise-Auguste Liebeault (1823—1904)

“Pentingnya keterjalinan hubungan antara 
penghipnosis dengan pasiennya sebagai faktor 
penentu keberhasilan proses hipnosis “ 

rapport” Sigmund Freud (1856—1939)

▪ “Memperkenalkan teori baru, yaitu 

psikoanalisis.
▪ Freud telah memberikan sumbangan teori 

hipnotisme dengan memperkenalkan secara 

lebih terperinci mengenai fenomena bawah 
sadar manusia dan cara kerjanya.

Hippolyte Bernheim (1840—1919)

“Pengaruh sugesti memegang peranan penting 
pada proses hipnotisme”



10Tokoh Hypnosis Abad 20
Tokoh-tokoh hipnosis yang berperan besar dalam perkembangan hipnosis abad ke-20

Emile Coue 
kekuatan imajinasi dan autosugesti 

(sugesti diri) yang dilakukan sendiri 

oleh pasien merupakan  proses 

penting dalam hipnosis.

Clark Leonard Hull

Fenomena hipnosis seperti 

hipnosis untuk anesthesia 

dan amnesia pascahipnosis

L. Davis & R. Husband

Memperkenalkan skala level trans yang 

disebut dengan Davis-Husband Scale. Skala ini 

memuat kedalaman trans hingga 30 tingkat, 

dimulai dari tahap Relaksasi hingga 

Hyperesthesia

Dave Elman 

Memperkenalkan banyak teknik 

induksi, termasuk juga rapid induction

(induksi cepat) yang banyak digunakan 

dalam hipnosis panggung 

Harry Arons

▪ Memperkenalkan hipnosis 

untuk tujuan investigasi 

(forensic hypnosis).

▪ Memperkenalkan skala 

kedalaman trans yang lebih 

sederhana yang kemudian 

dikenal dengan Arons Scale

1900

1950

2000

Milton Hyland Erickson

Mengembangkan Teknik-Teknik 
induksi hipnosis (client confusion, 
handshake induction); Penggunaan 
metafora (analogi lewat cerita-
cerita) & Teknik permissive

Ormond McGill 

Memberikan petunjuk-petunjuk 
pengaplikasian hipnosis, baik untuk 
tujuan terapi maupun hiburan


