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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Banyak Literatur, disebut bahwa, metode terapi atau psikoterapi paling tua adalah, model terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang disebut sebagai terapi psikoanalitik. Terlepas dari penyebutannya sebagai yang tertua, terapi psikoanalitik ini banyak dirasa manfaatnya, bahkan, salah satu model terapinya telah berkembang baik di dalam masyarakat dan seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. 
Yang dimaksud adalah curahan hati (curhat). Curhat adalah pengungkapan segala apa yang dirasa oleh seseorang kepada seseorang yang lain dengan bebas dan tanpa disela, namun pada titik tertentu, seseorang yang lain harus siap memberi tanggapan apabila diminta. Hal ini, tentu saja tak berbeda jauh dengan definisi free association (asosiasi bebas) yang merupakan salah satu model terapi dari psikoanalitik. 
Tidak hanya itu, ternyata, pelopor mazhab ketiga dalam percaturan psikoterapi, Maslow, juga menggunakan metode asosiasi bebas ini. Metologis ini, tulis Goble (1991), sangat akrab dengan dr. Maslow. Lebih lanjut Maslow berpendapat, “pendekatan ini sangat membantu bagi pasien-pasien tertentu untuk menggali dan pemperbaiki sebagian interpretasi mereka yang kekanak-kanakan tentang diri sendiri maupun orang lain.” Dengan demikian, tidak disanksikan lagi bahwa Freud, pada masanya juga sampai hari ini, masih kental pengaruhnya di kalangan para psikiater, walau ada sebagian yang memandang bahwa “gejala Freudian” mulai memudar pada era kini. Baca saja pernyataan Goble (1991: 22) yang melansir bahwa “dewasa ini, meski belum ada teori pengganti yang diterima secara luas digunakan oleh para psikiater, ternyata tinggal satu dua ahli yang terus setia menganut secara ketat doktrin Freudian.”
Namun demikian, kontribusi Freud terhadap kemajuan psikoterapi modern tidak dapat dipandang sebelah mata. Jasanya dalam bidang ini, patut mendapat apresiasi yang layak dan proposional. Tentu, dengan sikap lebih terbuka untuk mengakui keunggulan berpikir orang lain. Perlu dituliskan di sini bahwa, Freud dan psikoanalisisnya adalah satu.
Makalah yang diberi judul Psychodinamic Psychoterapy ini, dalam penyusunannya menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menjadikan literatur (pustaka tertulis) buku Jeffrey Hecker “ Introduction to Clinical Psychology” sebagai referensi utamanya. 













BAB II
ISI
Psikoanalisis Latar belakang dan prinsip dasar
Freud’s Early Clinical Work. Ketika kembali ke Vienna pada tahun 1886 setelah empat bulan tinggal di Charcot’s clinic di Paris, Freud mulai membuka paktek spesialis untuk gangguan kecemasan. Freud mengundang segelintir dokter-dokter muda Wina guna mendiskusikan isu-isu psikologis. Kelima pria yang bergabung yaitu, Freud, Alfred Adler, Wilhelm Stekel, Max Kahane, dan Rudolf Reitler membentuk Wednesday Psychological Society, dengan Freud sebagai pemimpin diskusi. Tahun 1908, organisasi ini mengambil nama yang lebih formal – Vienna Psychoanalityc Society. Freud mengimplikasikan tentang electroterapi dalam stimulus kecemasan dan kaitannya dengan proses terapetik untuk menangani kecemasan. Dalam praktiknya Freud menggunakan hypnosis yang dipercaya dapat mengeluarkan segala hal yang tidak disadari oleh jiwa penderita.
Studies on Hysteria. Dalam observasinya ketika di Charcot dan berita tentang kesuksesan dalam penggunaan sugesti, dengan atau tanpa hypnosis sebagai terapi, Freud mulai menggunakan hypnosis rutin untuk mengobati hysteria. Minat Freud pada penyembuhan histeria mengantarkan dirinya bekerja sama dengan ahli saraf ternama dari Wina, yaitu Dr. Joseph Breuer. Dalam upaya menyembuhkan pasien penderita histeria, mereka menggunakan metoda hipnosis. Freud mempublikasikan paper jurnal dengannya pada tahun 1893 yang mendeskripsikan kesuksesan treatmen pada beberapa simtom-simtom histeria.
Katarsis dan Abreaksi. Freud percaya dengan hal ide tentang kenyataan yang dihubungkan dengan berbagai perkembangan gangguan seperti masalah fobia, ketidaksadaran, kehilangan ingatan sementara dalam periode waktu tertentu, atau gangguan psikis lainnya. Treatmen-treatmen yang Freud lakukan mulai berkembang dari metode hypnosis ke metode katarsis. Dasar terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar, asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang namun terus mendorong keluar secara tidak disadari hingga menimbulkan permasalahan. Katarsis adalah sebuah metode untuk mengeluarkan isi pikiran individu, isi pikiran tersebut merupakan tekanan-tekanan yang membuat individu merasa lebih bebas mengungkapkannya melalui emosi. 
Metode yang dilakukan pada setiap penanganan masalah psikis berbeda dan banyak percobaan treatmen yang dilakukan. Pada treatmen untuk individu yang mengalami hysteria, metoda hypnosis mempunyai kekurangan. Kelemahan pertama adalah bahwa metoda tersebut memperlemah jiwa pasien, sedangkan pasien penderita hysteria keadaan jiwanya telah lemah. Kelemahan kedua adalah bahwa kesembuhan pasien ternyata tidak bersifat permanent, melainkan hanya sementara. Penderita histeria yang berlanjut pada tahap yang Freud sebut dengan abreaksi. Abreaksi adalah respons yang ditunjukkan oleh seorang dalam kondisi terhipnotis akibat lepasnya emosi negatif dari bawah sadar, emosi tersebut biasanya sudah lama tertekan dan tersimpan pada level bawah sadar. Sederhananya, bahwa katarsis berguna untuk memunculkan berbagai emosi dan memori-memori yang direpres dan menghapus emosi-emosi tersebut dengan melepaskan emosi negative yang biasa muncul dalam abreaksi.
Transferensi Freud menemukan metode katarsis merupakan penemuan yang excellent, namun hal tersebut banyak yang tidak menyetujui dan hanya sedikit yang bisa dilakukan pada penderita-penderitanya. Karena masalah yang berkembang di masa itu pula, freud kemudian mengembangkan teknik terapi baru yaitu transferensi.  Transferensi adalah pengungkapan isi ketidak sadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai medianya.
Transferensi dilakukan dalam proses terapi ketika "urusan yang tidak selesai" (unfinished business) masa lalu klien dengan orang-orang yang dianggap berpengaruh menyebabkan klien mendistorsi dan bereaksi terhadap terapis sebagaimana dia berekasi terhadap ayah/ibunya. Dalam hubungannya dengan terapis, klien mengalami kembali perasaan menolak dan membenci sebagaimana yang dulu dirasakan kepada orangtuanya. Tugas terapis adalah membangkitkan neurosis transferensi klien dengan kenetralan, objektivitas, keanoniman, dan kepasifan yang relatif. Dengan cara ini, maka diharapkan klien dapat menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi dan memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat-sifat dari fiksasi-fiksasi, konflik-konflik atau deprivasi-deprivasinya, serta mengatakan kepada klien suatu pemahaman mengenai pengaruh masa lalu terhadap kehidupannya saat ini.
Ciri dari tranferensi Freud ini lebih kepada hubungan individu dan fenomena keseluruhannya. Artinya, transferensi Freud ini memerlukan analisa-analisa dari orang sekitar individu penderita. Sehingga hubungan interpersonal yang akan digali dari mulai individu tersebut masih berusia kanak-kanak.
Represi dan Resistance. Dalam perkembangan penelitiannya, Freud banyak bekerja sama dengan rekan-rekan sesame peneliti. Salah satunya adalah Physician dari Perancis Bernheim dalam meneliti memori kejiwaan dari penderita, penelitian ini menemukan konsep mind. Penelitian tersebut kemudian delenjut dan dikembangkan Freud sehingga terbentuklah konsep kepribadian. Freud mengembangkan konsep struktur mind tersebut dengan mengembangkan “mind apparatus”, yaitu yang dikenal dengan struktur kepribadian Freud dan menjadi konstruknya yang terpenting, yaitu id, ego dan super ego. Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian, seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan, tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera.
Ego berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Superego, berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik buruk dan moral. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntuta moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa salah. Ego selalu menghadapi ketegangan antara tuntutan id dan superego.
Apabila tuntutan ini tidak berhasil diatasi dengan baik, maka ego terancam dan muncullah kecemasan (anxiety). Dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman, ego melakukan reaksi defensif /pertahanan diri. Hal ini dikenal sebagai defense mecahnism yang jenisnya bisa bermacam-macam, seperti : identifikasi, proyeksi, fiksasi, agesi regresi, represi.
Represi adalah mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidak sadaran. 
Dalam kasus penelitiannya tersebut Freud mengembangkan studi kasus pada pasiennya yang menderita kecemasan yang menimbulkan hysteria, Freud menekankan pentingnya penyalur yang disebut ego dalam diri pasien. Pada penelitiannya, pasien ditemukan mengalami penekanan-penekanan terhadap sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bermacam-macam, dan hal yang di repress adalah bukan hal yang berkaitan, namun gejala kejiwaan yang muncul akan berdampak sama.
Penemuan Freud tentang resistensi dan represi alam bawah sadar, merupakan sumbangan utama dalam metode psikoanalisis. Resistensi adalah menunjukan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi pada umumnya sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang jelas. Menurut Freud resistensi akan muncul pada situasi yang menurut individu tidak nyaman, sehingga ia akan memunculkan defense mechanism dengan otomatis. Perilaku tersebut berdasarkan motif-motif yang akan mengancam.
Resistance atau perlawanan, merupakan suatu konsep yang fundamental dari praktek psikoanalisis, yang dapat menjadi perkembangan dari terapi dan mencegah klien untuk menghasilkan bawah sadar sebelumnya. Secara spesifik, pada terapi analitik resistance, terkadang klien enggan untuk membawa ke permukaan segala sesuatu bawah sadar yang telah di repressed. Resistance menunjukkan ide, sikap, perasaan, atau perbuatan (sadar ataupun tidak sadar) yang membantu adanya keadaan tetap (status quo) dan keadaan menuju perubahan. Selama asosiasi bebas atau asosiasi terhadap mimpi, klien dapat menceritakan keengganan atau ketidakmauannya terhadap perasaan dan pengalaman. Freud melihat resistance sebagai dinamika ketidaksadaran yang orang-orang pakai untuk bertahan melawan kecemasan yang tidak dapat ditolerir dan rasa sakit yang dapat timbul ketika mereka sadar tentang perasaan dan impuls yang ditekan. Sebagai suatu pertahanan melawan kecemasan, resistance beroperasi secara spesifik dalam terapi psikoanalisa untuk mencegah klien dan terapis dari usaha yang berlarut-larut untuk memperoleh insight dinamika yang akan diberikan terhadap alam bawah sadar. Karena resistance memblock hal-hal yang menyerang dari kesadaran, maka terapis menunjukkannya, dan klien harus menghadapinya jika mereka berharap untuk berdamai dengan konflik tersebut secara realistik. Interpretasi dari terapis bertujuan untuk membantu klien menjadi sadar tentang alasan adanya resistance tadi, agar dapat berdamai dengannya. Resistance tidak hanya sesuatu hal untuk diatasi. Karena mereka menggambarkan pertahanan yang biasa dilakukan setiap hari, maka perlu diakui sebagai alat untuk bertahan melawan kecemasan namun turut dicampur dengan kemampuan untuk menerima perubahan yang dapat mengarahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Resitensi dalam teorinya Freud berbeda dengan metode katarsis, melainkan sebuah metode baru untuk mengungkapkan apa yang tidak disadari individu. Oleh sebab itu, Freud tidak mengutamakan katarsis. Ia meninggalkan metode tersebut dan mengganti dengan “situasi baru” yang ia sebut dengan psychoanalisis. (Freud, 1925/1989).
The Seduction Theory of Hysteria. Freud mengembangkan ide tentang gangguan mental dari konflik alam bawah sadar, dimana hal tersebut merupakan keinginan yang berlebihan, ambisi, dan kejadian yang tidak bisa dipecahkan atau digapai ketika masih berusia kanak-kanak. Represi sexual konflik yang khususnya penyebab utama gangguan. Masih berbicara tentang gangguan hysteria, Freud kemudian mengembangkan penelitiannya dengan bekerja sama dengan Breuer, kemudian menerbitkan buku yang diterbitkan pada tahun 1895, Studies on Hysteria. Bersama-sama dengan Breuer, Freud menangani pasien-pasien dengan gangguan histeria yang menjadi bahan bagi tulisannya, :”Studies in Histeria”. Kerjasamanya dengan Jean Martin Charcot, dokter syaraf terkenal di Perancis, dia banyak menggali tentang gejala-gejala psikosomatik dari pasien-pasien yang mengalami gangguan seksual. 
Selain bekerja sama dengan Charcot, Freud juga bekerja sama dengan koleganya yaitu Wilhelm Flies, yang berkontribusi dalam teori infantile sexuality . Namun dalam teori tersebut, Freud dan Flies terdapat perbedaan pendapat. Flies percaya bahwa pada periode wanita, pada wanita yang mengalami masa menopause, masih terdapat keseimbangan antara ketenangan jiwa dan daya seksualnya. Artinya wanita yang menopause bukan merupakan gangguan seksual dalam teori Freud, Flies mengungkapkan bahwa hal tersebut hanya merupakan kedisfungsian perna kewanitaan atau disebut “reflex nasal neurosis” (Porter, 1987, p . 219). 
Asosiasi Bebas. Setelah meninggalkan metoda hipnosis, Freud mencoba metoda lain, yaitu metoda sugesti, yang dipelajari dari Barnheim pada tahun 1889. Metoda inipun tidak memuaskan Freud karena pelaksanaannya sangat berat. Kemudan ia mengem-bangkan suatu metoda yang ia sebut metoda asosiasi bebas (free association method). Metoda asosiasi bebas dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengalaman traumatis pasien histeria dapat diungkapkan pasien dalam keadaan sadar.
Dalam asosiasi bebas pasien diminta untuk mengemukakan secara bebas apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya. Bagi terapis, apa saja yang dikemukakan oleh pasiennya merupakan bahan untuk menggali dan mengungkap ingatan-ingatan  atau pengalaman-pengalaman traumatis dari alam tak sadar pasien. Hal yang sangat penting dalam pengembangan metoda asosiasi bebas adalah bahwa metoda ini dengan prinsip yang mendasarinya telah membawa Freud kepada suatu kesimpulan bahwa ketidak sadaran memiliki sifat dinamis dan memegang peranan penting  terhadap terjadinya gangguan jiwa seperti histeria. 
Freud menciptakan metode baru tersebut berdasarkan pengalamannya menangani pasien yang sulit untuk diberikan sugesti atau hypnosis. Dasar terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar, asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang namun terus mendorong keluar secara tidak disadari hingga menimbulkan permasalahan.
Dalam menggunakan metode tersebut, Freud mengenali bahan yang direpres dan dikurung di dalam ketaksadaran. Analisis menafsirkan peristiwa-peristiwa yang dialami klien/individu dan menyampaikannya kepada klien, membimbing klien kearah peningkatan pemahaman atas dinamika-dinamika yang mendasarinya yang tidak disadari oleh klien. Cara yang khas ialah klien berbaring diatas balai-balai sementara analisis duduk dibelakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasi-asosiasinya mengalir bebas.
Interpretasi Mimpi. Selain mengembangkan teknik asosiasi bebas, Freud juga mengmbangkan teknik interpretasi mimpi, atau yang sering disebut tafsir mimpi bagi sebagian Freudian. 
Sigmund Freud (1984:24) Mimpi merupakan suatu tema yang penting sekali bagi Freud, bahwa mimpi adalah “via regia” atau jalan utama yang mengantarkan kita ke ketidaksadaran. Mimpi adalah suatu produk psikis dan karena hidup psikis dianggapnya sebagai konflik antara daya-daya psikis, maka masuk akal saja kalau Freud mulai dengan mengerti mimpi sebagai perwujudan suatu konflik.
Freud memberi batasan dalam mimpi, bahwa mimpi adalah cara berkedok untuk mewujudkan suatu keinginan yang direpresi. Mimpi mempunyai fungsi. Fungsi dari mimpi adalah melindungi tidur kita. Hal ini dilaksanakan dengan dua cara: disatu pihak dengan mengintegrasi faktor-faktor dari luar yang mengganggu tidur kita, dan dipihak lain dengan memberikan pemuasan untuk sebagian kepada keinginan-keinginan yang direpresi atau yang tidak sempat dipuaskan dalam kenyataan. Kalau faktor-faktor dari luar menjadi terlalu kuat, maka terjadilah apa yang oleh Freud disebut “arousal-dreams” (mimpi-mimpi yang berakhir dengan membangunkan kita). Kalau keinginan-keinginan terlalu kuat, maka sensor sudah kewalahan dan orang-orang yang tidur diganggu oleh mimpi cemas (mimpi buruk). 
Sigmund Freud (1984:26) Bagi Freud analisa tentang mimpi membawa keuntungan. Pertama-tama analisa itu dapat meneguhkan hipotesis tentang susunan dan berfungsinya hidup psikis. Lalu melalui hasil studinya tentang mimpi-mimpi ia mencapai kemajuan besar dibidang pengobatan neurosa-neurosa, antara lain karena lewat mimpi dapat membongkar ingatan-ingatan dari masa lampau (berarti masa anak) yang tidak mungkin ditemukan lagi dengan cara yang lain.
Keberhasilan dalam bidang penelitian tentang mimpi menjadi alat bagi Freud untuk mengarahkan perhatiannya kepada fenomena-fenomena psikis seperti lelucon, perbuatan keliru, lupa, dan sebagainya, pokoknya semua fenomena dari hidup sehari-hari yang dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti isi mimpi yang terang. 
Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Freud memandang mimpi-mimpi sebagai “jalan mengistimewa menuju ketaksadaran”, sebab melalui mimpi-mimpi itu hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan-ketakutan yang tak disadari, diungkapkan. Analisa terhadap mimpi ini biasanya dilandasi oleh konsep psikoseksual, serta termuat isu gender. Contohnya adalah mimpi mengenai sebuah pohon dapat diinterpretasikan sebagai keinginan untuk mengekspresikan dorongan seksual apabila diimipikan oleh laki-laki, atau representasi dari keinginan untuk memiliki superioritas laki-laki bila dimimpikan oleh perempuan. Dalam hal ini, pohon dipandang sebagai representasi dari alat kelamin laki-laki.
Teknik Psikoanalisis Freudian
Prosedur formal psikoanalisis Freudian, sering disebut sebagai psikoanalisis klasik, digambarkan dalam enam makalah tentang teknik bahwa Freud dipublikasikan antara 1911 dan 1915 (misalnya Freud, 1912/1989, 1913/1989, 1915/1989). Kemudian otoritas, seperti Amerika Serikat psikiater Karl Menninger (1958) dan Yakub Arlow (1995), menulis secara ekstensif tentang teknik analitik bagi mahasiswa dan praktisi.
Situasi psikoanalitik. Para peserta dalam psikoanalisis adalah analis dan yang dianalisis adalah salah seorang pasien yang mencari pengobatan atau mahasiswa yang menjalani analisis pelatihan. Karena kebanyakan pasien analysands, kita akan menggunakan istilah itu dari sekarang. Prosedur standar teknis psikoanalisis adalah situasi psikoanalitik, pengaturan di mana peran para peserta, dan kondisi praktis kontrak bersama mereka, jelas dan ketat diatur. Setelah dua atau tiga wawancara awal di mana kontrak dibuat, bersandar di sofa pasien dan menghasilkan bahan untuk analisis oleh asosiasi bebas. Analis mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga sikap penerimaan tidak kritis dan rasa ingin tahu profesional tidak menghakimi. Kadang-kadang, analis mengubah prosedur, monolog mengganggu pasien untuk meminta dia untuk menghasilkan asosiasi tambahan untuk sebuah ide, fantasi, atau mimpi yang telah disajikan.
Freud menyarankan agar mengambil catatan selama sesi analitik karena pajak ini perhatian analis dan memaksa dia untuk memilih material yang akan direkam, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip psikoanalisis. Menegaskan bahwa analis akan mengalami kesulitan dalam mengingat materi penting dari analisis, Freud menulis:
Teknik ini terdiri hanya dalam tidak mengarahkan seseorang untuk melihat sesuatu yang khusus dan dalam menjaga perhatian merata ditangguhkan yang sama dalam menghadapi semua yang mendengar. [Dokter] harus menahan semua pengaruh sadar, harus hanya mendengarkan, dan tidak repot-repot tentang menjaga sesuatu dalam pikiran. (Freud, 1912/1989, hal 357).
Endogen Penentuan Materi. Pengaturan ini diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan pengaruh pada pasien faktor eksternal, seperti isyarat dari analis sebagai pendapat sendiri, harapan, atau preferensi untuk konten sesi. Analis tidak memberikan nasihat, berbicara tentang diri mereka sendiri, masukkan diskusi tentang politik, menjawab pertanyaan tentang keluarga mereka, atau bahkan menunjukkan suka atau tidak suka pasien, mereka berusaha untuk menjadi seperti netral dan berwarna mungkin (Malcolm, 1982). Analis klasik duduk pandang pasien, sengaja tersisa menyendiri dan bahkan misterius. Freud menjelaskan bahwa ia tidak ingin ekspresi wajah sendiri untuk mempengaruhi proses pasien asosiasi bebas, tetapi ia menambahkan, saya tidak bisa tahan dengan yang ditatap oleh orang lain selama delapan jam sehari (Freud, 1913/1989, h. 371 ). Sangat penting untuk prosedur bahwa setiap pikiran dan asosiasi yang dihasilkan oleh pasien adalah endogen ditentukan, datang ketat dari dalam orang tersebut, karena analis tidak ingin material yang akan terkontaminasi oleh proses defensif sadar.
Janji dan Biaya. Pada awalnya, pasien dan analis menyepakati jadwal janji dan biaya. Usulan penyimpangan dari kontrak didirikan harus dianalisis, karena setiap permintaan pasien untuk melewati janji atau menunda pembayaran biaya-namun masuk akal permintaan mungkin terdengar bisa mencerminkan resistensi sadar, membutuhkan analisis, bukan akomodasi. Freud memberikan beberapa alasan untuk ketegasan tentang biaya. Pengobatan gratis hanya berfungsi untuk memperkuat resistensi-resistensi pasien. Tidak memungut biaya menghilangkan hubungan dari dunia nyata. Dan pasien yang membayar biaya tidak "adalah dirampas motif yang kuat untuk berusaha untuk membawa pengobatan berakhir" (Malcolm, 1982, hal 25).
Pemilihan Pasien. Tidak semua orang yang dipilih untuk pengobatan psikoanalitik. Seorang pasien dengan hanya masalah kecil biasanya akan disarankan memulai pada psikoanalisis untuk alasan efektivitas biaya, program khas perawatan psikoanalitik adalah jangka panjang dan sangat menuntut, finansial dan intelektual. Tapi pasien dengan gangguan yang parah mungkin tidak cocok baik, jika gangguan tersebut mengganggu kapasitas untuk wawasan atau dengan proses memproduksi bahan dalam asosiasi bebas. Pasien ideal untuk psikoanalisis klasik adalah orang yang cerdas dengan kecemasan neurosis, disosiasi, disfungsi seksual, atau gangguan suasana hati seseorang secara signifikan ringan yang tertekan oleh gejala-gejala, namun tidak sepenuhnya cacat oleh mereka. Seorang pasien dalam analisis harus mampu membuat komitmen untuk perubahan melalui pengawasan diri yang kritis, dan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pengobatan yang mungkin memerlukan empat atau lima sesi 50 menit per minggu selama beberapa tahun.
Analisis pelatihan. Calon lain untuk psikoanalisis mungkin tidak pasien tetapi psikiater, psikolog, dan lain-lain yang perlu mengalami analisis pelatihan sebelum menjadi psikoanalis sendiri. Alasan untuk analisis pelatihan sebagian analis bahwa masa depan akan memiliki masalah apapun benar-benar dieksplorasi pribadi yang belum terselesaikan yang mungkin mendistorsi pekerjaan mereka dan sebagian bahwa proses harus dipahami harus pengalaman-enced (Menninger, 1958, hlm vi). Freud menunjukkan bahwa ketidaksadaran sendiri analis merupakan instrumen penting dalam psikoanalisis, dan jika analis memiliki area yang signifikan dari resistensi sadar, ia akan memiliki "bintik-bintik buta" yang akan mengarah pada penghindaran dari kesepakatan ¬ ing dengan jenis tertentu dari bahan . Dia awalnya direkomendasikan analisis mimpi sendiri sebagai kualifikasi untuk menjadi seorang analis, sebuah prosedur yang telah dilakukan sendiri, tetapi ia kemudian didukung analisis pelatihan formal sebagai rute yang tepat untuk berlatih psikoanalitik. Freud sendiri analisis-diri belum pernah terjadi sebelumnya telah dimulai tidak lama sebelum kematian ayahnya pada tahun 1896, dan analisis-diri adalah melanjutkan pada saat teori Freud meninggalkan rayuan nya histeria (Gay, 1989).
Rangkaian  dari Psikoanalisis Terapi
Tahap Pembukaan. Psikoanalisis dimulai dengan tatap muka beberapa wawancara. Analis tidak hanya mengambil catatan dari apa yang pasien harus mengatakan tetapi juga cara yang disampaikan, pilihan isu yang disajikan atau dikecualikan, yang hal-hal yang dibesarkan pertama, apakah pasien tiba lebih awal, pada waktunya, atau terlambat untuk janji, dan sebagainya. Psikoanalis biasanya menghindari mengambil sejarah standar, meninggalkan itu sampai kepada pasien untuk memutuskan apa yang harus menyebutkan dan kapan. Seperti dengan tes proyektif, dengan bahan ambigu mereka stimulus, ini memungkinkan untuk operasi faktor tak sadar. Pasien mengambil ke sofa dan mulai tugas asosiasi bebas. Analis mulai belajar cara-cara karakteristik pasien menolak ekspresi mengganggu pasangan-Rial. Analis bisa menyarankan beberapa penafsiran pada tahap ini, tapi akan menunda daerah menafsirkan konflik dalam sampai tahap selanjutnya. Ini tahap pembukaan biasanya berlangsung tiga sampai enam bulan.
Regresi. Psikoanalis sengaja mempertahankan sikap netralitas stabil sebagai pasien bekerja pada bekerja sama dengan prosedur. Meskipun memuaskan kepada pasien untuk dapat fokus secara rinci pada nya atau pikirannya di hadapan seorang pendengar profesional perhatian, juga frustasi. Hari demi hari, pasien menghabiskan satu jam penuh dalam memproduksi materi, berjuang untuk mematuhi aturan dasar, dan bebas mengekspresikan pikiran setiap dan semua, ide, gambar, kenangan, dan fantasi yang datang ke pikiran. Analis mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sedikit lain. Pasien membayar, daun, dan kembali keesokan harinya. Sekali lagi, pencurahan pasien asosiasi dihargai oleh perhatian sopan analis. Cepat atau lambat, pasien merasa frustrasi jelas kurangnya respon jelas dari analis. Seorang penyair dibandingkan frustrasi ini dengan perasaan seseorang mungkin akan jika mereka harus melepas semua pakaian mereka di depan orang lain, sementara orang lain tidak bahkan menghapus mantel atas mereka  (Menninger, 1958).
Dari sudut pandang analis, frustrasi pasien berkembang tidak hanya diharapkan pada kenyataannya, itu sengaja direkayasa oleh prosedur psikoanalitik sendiri. Psikoanalisis dapat dilihat sebagai metode untuk menempatkan pasien pada defensif, bukan untuk motif berbahaya tetapi dalam rangka untuk mengetahui bagaimana ia menanggapi frustrasi pertahanan apa yang digunakan, seberapa cepat mereka dibawa keluar, seberapa sukses mereka, dan sebagainya. Frustrasi diinduksi oleh situasi psikoanalitik biasanya mengarah ke regresi kembali jatuh pada metode pertahanan yang digunakan sebelumnya dalam hidup. Sebagai frustrasi terus berlanjut, sehingga tidak regresi, seperti retret ego pasien untuk cara yang lebih dan lebih primitif dari berurusan dengan ancaman emosional. Ini menyediakan sumber yang kaya bahan untuk analisis dan membantu dalam pengembangan transferensi, sebagai pasien gips tentang beberapa cara mendapatkan reaksi dari analis.
Pengembangan Transferensi. Dalam waktu, pasien menjadi siap untuk berhubungan isu-isu saat ini untuk konflik bawah sadar dari masa kanak-kanak. Pada sekitar titik dalam analisis, analis mulai mengambil makna emosional besar bagi pasien; transferensi telah dikembangkan. Persepsi pasien terhadap analis menjadi tidak tepat, dan begitu juga permintaan dia tempat pada analis. Pasien mungkin tidak siap pada tahap ini sebenarnya untuk ber interaksi remem ¬ manusia penting dari masa kanak-kanak, namun tetap bertindak dalam analisis seakan mengulangi bagian nya pada mereka interaksi. Transferensi bisa dipahami sebagai "suatu bentuk memori di mana pengulangan dalam tindakan menggantikan ingat peristiwa" (Arlow, 1989, hal 39). Freud menggambarkan bentuk memori sebagai paksaan pengulangan dan memberikan contoh-contoh dari pasien laki-laki: Misalnya, pasien tidak mengatakan bahwa ia ingat bahwa ia digunakan untuk menjadi menantang dan kritis terhadap otoritas orang tuanya, melainkan, ia berperilaku dalam cara ke dokter. Dia tidak ingat telah sangat malu kegiatan seksual tertentu dan takut mereka menemukan, tetapi dia membuat jelas bahwa ia malu perlakuan yang dia sekarang memulai, dan mencoba untuk merahasiakannya dari semua orang. (Malcolm, 1982, hlm 28-29).
Analisis transferensi adalah pusat psikoanalisis dengan definisi. Menganalisis transferensi membantu pasien untuk membedakan kenyataan dari fantasi, dan masa lalu dari pra-dikirim. Ini jelas menunjukkan kekuatan keinginan sadar terus-menerus dari masa kanak-kanak. Akhirnya,, otomatis gaya stereotip berinteraksi yang mewakili respons bawah sadar untuk fantasi bawah sadar dapat digantikan. Sebaliknya, pasien mencapai posisi mampu mengevaluasi lebih realistis ketakutan ini sebelumnya tidak sadar, perilaku diri sendiri, dan sejenisnya. Ada paralel antara neurosis asli pasien, dengan emosi dan perilaku menyedihkan disfungsional, dan tahap analisis di mana masalah-masalah transferensi paling intens mereka. Dengan demikian peristiwa tahap ini dapat dilihat sebagai produk dari neurosis transferensi, bentuk negara transisi antara neurosis asli dan berfungsi normal (Bloch, 1982).
Bekerja melalui. Kita mungkin membayangkan bahwa analisis transferensi sukses dilakukan dalam sesi yang dramatis di mana pasien tiba-tiba keuntungan total dalam wawasan instan, penting mengubah hidup wahyu membutakan (dan, mungkin, mengikuti oleh bergegas ke jalan berteriak "Eureka!" atau "Saya sudah sembuh!" atau sesuatu yang sama-sama cocok). Ini bukan kasus (Bloch, 1982). Kenyataannya adalah bahwa analisis transferensi membutuhkan lebih dari bahkan beberapa pengalaman wawasan pada bagian dari pasien. Ini adalah sebuah proses, sebuah upaya jangka terus di mana wawasan muncul berkali-kali dalam berbagai cara. Ini proses bertahap konsolidasi dan memperdalam wawasan pasien dikenal sebagai bekerja melalui. Perlawanan bekerja lembur selama bekerja melalui fase pengobatan. Hal ini karena resistensi bahwa setiap upaya untuk terburu-buru analisis akan gagal. Ini akan kehilangan titik hanya untuk memberitahu pasien apa yang di bawah sadar nya; Freud mencemoohkan pendekatan seperti itu sebagai psikoanalisis "liar":
Faktor patologis tidak kebodohan dalam dirinya sendiri, tetapi akar kebodohan ini dalam resistensi. Tugas pengobatan terletak pada memerangi resistensi ini. Jika pengetahuan tentang alam bawah sadar adalah sebagai penting bagi pasien sebagai orang bayangkan, mendengarkan kuliah atau membaca buku akan cukup untuk menyembuhkan. Tindakan-tindakan tersebut, bagaimanapun, telah sebagai pengaruh banyak pada gejala penyakit saraf sebagai distribusi kartu menu dalam masa kelaparan telah pada kelaparan. (Freud, 1910/1989, hlm 354).
Apa yang penting adalah proses berjuang dengan resistensi alam bawah sadar pasien. Bekerja melalui terus membantu mengatasi amnesia pasien untuk pengalaman masa kecil yang signifikan. Dalam analisis yang sukses, bekerja melalui masalah transferensi disertai dengan pengambilan dari pacient dari kenangan yang terlupakan peristiwa masa lalu yang signifikan atau fantasi. Ada interaksi yang terus-menerus pemahaman transferensi dan mengingat peristiwa masa lalu, sehingga setiap memfasilitasi lainnya.
Analis juga memiliki sadar, tentu saja, dan meskipun dia tidak berada di bawah-akan analisis analis juga mengalami frustrasi sampai batas tertentu. Efek dari pasien pada reaksi alam bawah sadar analis dikenal sebagai countertronsference. Menninger memberi contoh seorang teknisi laboratorium yang pada waktu yang berbeda dilemparkan analis ke dalam peran seorang ayah, sepupu, dan seorang bibi:
Analis adalah sesama agak simpatik, dan oleh tuduhan dingin ia hanya sedikit geli. Tuduhan bahwa dia seperti wanita perayu wanita, bagaimanapun, ia menemukan agak mengganggu. "Apakah pasien menyadari betapa tuduhan semacam itu irasional?" pikirnya. Beberapa saat kemudian, ketika ia dilemparkan ke dalam peran seorang hakim perempuan tegas, ia kurang kesal karena membuat seorang wanita daripada di dianggap sebagai moralis. (Sebenarnya dia agak moralisticmore daripada ia menyadari.) (Menninger, 1958, hal 87).
Analis bisa bertanya pada dirinya sendiri mengapa pasien yang menjengkelkan begitu banyak dan akhirnya diakui bahwa, daripada mencoba untuk menolak analisnya, pasien tidak langsung mendirikan situasi di mana ia akan ditolak, dengan demikian membenarkan kemarahan ia merasa ke yang signifikan orang-orang yang telah diingatkan dalam analisis.
Tanggung jawab analis adalah menghadapi masalah kontratransferensi sebagai tepat, dan dengan sebagai wawasan banyak, mungkin, dibantu oleh-Nya atau analisis pelatihan dan, jika perlu, konsultasi dengan rekan-rekan. Perkembangan kontratransferensi bukanlah bencana terapi tetapi merupakan bagian tak terelakkan diprediksi dan psikoanalisis. Tepat ditangani, secara signifikan dapat membantu pemahaman analis pasien.
Resolusi Pemutusan Transferensi dan Pengobatan. Pada saat transferensi adalah dipahami dengan baik, dan keduanya puas bahwa tujuan utama dari pengobatan telah terpenuhi, analis dan pasien mulai berpikir tentang mengakhiri pengobatan. Pada titik ini analis membantu pasien mengatasi lampiran sadar kepadanya. Sebuah tanggal yang kuat untuk penghentian pengobatan didirikan, beberapa minggu di muka, dan perjanjian ini dianggap sebagai tegas sebagai ketentuan dari kontrak asli.
Tapi itu belum berakhir. Biasanya, gejala asli yang dibawa pasien terhadap pengobatan kembali pada kekuatan penuh dalam minggu-minggu sebelum pengakhiran. Sementara ini mungkin tampak bencana terapi, mengungkap semua kerja keras dari bulan sebelumnya atau tahun, analis akan mengenali hal ini sebagai suatu fenomena, yang diharapkan dapat diprediksi, dipahami bahwa menandakan suatu upaya terakhir oleh pertahanan ego untuk berpegang pada gejala dan menolak penggantian mereka dengan lebih matang, strategi mental yang jelas, dan realistis. Pengobatan berakhir dengan analisis fantasi pasien tentang masa depan tanpa gejala yang membawa dia ke dalam perawatan dan tanpa analis.
Terapi Psikoanalisa mulai dari Freud
Freud tidak menemukan psikoanalisis sekaligus dalam satu waktu. Teori dan tekniknya berkembang selama masa karirnya berjalan. Kolega terdekatnya juga ikut merevisi. Cotohnya Carl Gustav Jung memperluas konsep Freud tentang libido untuk mencakup semua kekuatan yang memberi hidup dalam perilaku manusia, tidak hanya hasrat seksual, dan Freud menerima modifikasi teori tersebut. Namun, karena beberapa perubahan yang cukup signifikan ini membuat para penulis tidak bisa bertahan dengan teori Freud. Orang-orang yang terkenal tidak setuju dengan Freud adalah Jung dan Adler yang memiliki pandangan sendiri karena intoleransi Freud terhadap perubahan yang diusulkan orang lain (Bloch,1982). Freud menolak dibilang tidak toleran, namun setelah 10tahun keberangkatan mereka, Freud mencirikan Jung dan Adler sebagai “pembangkang” yang “berusaha untuk menumbangkan psikoanalisis tanpa melakukan kerusakan” (Freud, 1925/1989, p. 33).
Psikoterapi Analitik oleh Carl Jung
Carl Gustav Jung (1875-1961) membangun system terapi psikodinamiknya sendiri setelah penolakannya terhadap Freud dan konsep psikoanalisisnya. Istilah tradisional untuk teori Jung adalah analisis psikologi (Ryckman, 2000; Walker, 1959), tetapi penulis menekankan pada pengobatan Jung yang menggunakan frase analisis psikoterapi (Kaufmann, 1989).
	Tahun 1906, beberapa psikiater di Zurich, Swiss, memiliki ketertarikan pada psikoanalisis. Psikater itu termasuk Eugen Bleuler (yang terkenal dengan penelitian schizophrenia) dan Carl Jung yang merupakan asistennya (Freud, 1929/1989). Bersama dengan Freud, mereka mengadakan konferensi di Salzburg, Austria pada tahun 1908 dan membuat jurnal psikoanalisis dengan Jung yang merupakan editor pertamanya. Tahun 1909, Freud dan Jung diundang oleh G. Stanley Hall untuk memberikan perkuliahan di Universitas Clark, Worcester, Massachusetts; sebuah acara sangat penting dalam sejarah psikoanalisis di Amerika Serikat. Asosiasi Psikoanalitik Internasional dibentuk setelah konferensi di Jerman tahun 1910, dengan Jung sebagai presiden pertama. Tidak lama setelah itu Bleuler keluar dari asosiasi karena “kesalahpahaman dengan Jung”, lalu tahun 1912 Jung memimpin “pergerakan separatis” berdasarkan penolakan teori seksualitas infantile dan Oedipus kompleks (Freud, 1925/1989, p. 32). Jung berhenti sebagai editor jurnal tahun 1913 dan sebagai president asosiasi tahun 1914 (Walker, 1959).
Teori Jungian. Jung memiliki pandangan yang lebih abstrak dan universal dibandingkan dengan Freud dan lebih tertarik pada tema umum yang berlaku untuk kita semua daripada fokus pada detail pengembangan psikoseksual seorang individu. Penilaian Freud yang meremehkan yaitu bahwa Jung “berharap untuk menolak pentingnya seksualitas infantile dan Oedipus kompleks serta kebutuhan bagi setiap analisis pada masa kanak-kanak” (Freud, 1925/1989, p. 33).
Libido sebagai Kekuatan Hidup. Jung setuju dengan Freud bahwa ketidaksadaran dinamis merupakan mekanisme dibalik proses mental yang membantu untuk pengembangan makna sebuah mimpi, dan bahwa pemindahan itu adalah issue yang paling penting dalam psikoterapi. Namun, Jung tidak setuju dengan penekanan Freud dalam syaraf seksual, Jung mengklaim bahwa libido adalah semua energi yang memberi kehidupan (Ehrenwald, 1976; Walker, 1959).
Hubungan Kata. Jung telah terlebih dahulu tertarik pada mitos dan psikologi okultisme, yang dipengaruhi oleh Freud, memutuskan untuk mempelajari hipnotisme yang dianggap sebagai sebuah fenomena. Oleh karena itu, dia pergi ke Paris di tahun 1902 untuk belajar bersama Pierre Janet, seorang ahli hipnotisme internasional. Hasilnya, Jung tertarik pada fenomena disosiatif seperti menulis otomatis (menulis dalam keadaan tidak sadar), somnambulisme (berjalan dalam tidur), kepribadian ganda, dan beberapa situasi tidak sadar diri lainnya. Ia tertarik pada situasi dan gangguan dimana terkadang bagian dari kepribadian yang tidak sadar mampu mengambil alih bagian yang sadar, walaupun ia menemukan bahwa tidak semua gangguang dapat dijelaskan dengan alasan ini. Mencari pendekatan baru Untuk mempelajari ketidaksadaran, Jung meminjam dari penelitian sebelumnya oleh Willhelm Wundt, Sir Francis Galton, dan yang lainnya dan menguji hubungan kata (Walker, 1959).
	Dalam hubungan kata, sebuah set kata ditampilkan secara lisan, satu-persatu kepada subyeknya, yang merespon dengan kata pertama yang muncul di pikiran mereka. Kata respon yang diberikan dan waktu yang dibutuhkan untuk menstimulus kata sangat bervariasi dan berbeda beda setiap orangnya. Eksperimen Jung ini menyimpulkan bahwa pengaruhnya sedikit dengan kecerdasan umum setiap subyek, namun sangat berpengaruh pada reaksi emosional yang diberikan setiap katanya. Contoh: seorang staf rumah sakit yang mencuri uang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mahasiswa lugu dalam merespon kata pencurian. Sangat signifikan lagi dalam pasien penderita sakit syaraf yang memberikan respon tidak biasa untuk kata stimulus yang standar. Respon-respon ini erat kaitannya dengan emosi yang muncul selama treatment psikoanalitik. Contoh: pasien dengan waktu respon yang lama atau yang memberikan respon yang tidak biasa seperti “gagal”, “malu”, “diri sendiri”, “kebencian”, dan “pembunuhan” yang mungkin merepresentasikan tema depresi atau penghukuman diri. Jung menggunakan istilah kompleks untuk jaringan tidak sadar yang terkait dengan tema umum. Freud juga menggunakan istilah Jung ini seperti dalam istilah Oedipus kompleks (Walker, 1959).
	Untuk penggunaan rutin klinik, Jung membuat sebuah tes asosiasi yang standar, sebuah set kata stimulus yang telah terbukti mampu memunculkan materi yang berkaitan dengan penyakit syaraf atau kompleks. Dalam psikoanalisis, mengungkap sebuah materi emosi yang signifikan adalah sebuah aktifitas pusat klinis yag mencakup penilaian dan pengobatan. Selain untuk pengumpulan data penilaian yang penting, ia juga menggunakan teknik terapi sebagai cara cepat untuk mengumpulkan akses untuk menampilkan materi.

Ketidaksadaran Kolektif. Seperti pengembangan konsep Freud tentang libido, Jung juga mengembangkan konsep ketidaksadaran. Tidak hanya material yang ditampilkan oleh individu, hal itu juga mencakup ketidaksadaran kolektif, yang mengandung seluruh spectrum gambar primordial dan arketipe yang umum dalam manusia sepanjang sejarah. Arketipe adalah kecenderungan bawaan untuk melihat, berpikir, dan berperilaku dengan cara tertentu. hal itu tidak langsung terbuka untuk kesadaran, namun dapat diamati langsung dalam tema-tema umum dari seni dan cerita rakyat. Beberapa arketipe diambil dari peran manusia seperti pahlawan, Ibu yang baik, dan Orangtua Bijaksana. Yang lainnya abstrak seperti kelahiran kembali dan keutuhan. Yang lainnya masih buram untuk pengembangan kepribadian: persona, bayangan, animus dan anima, dan diri (Kaufmann, 1989).
	Jung menyatakan bahwa halusinasi dan delusi dari pasies syaraf cenderung mengikuti beberapa tema tertentu seperti kepercayaan bahwa satu itu Tuhan, atau ibu dari seluruh kemanusiaan. Banyak dari tema ini yang terkait dengan mitos jaman dulu. Contoh: salah satu pasien Jung mendeskripsikan beberapa gambar dan visi nya empat tahun sebelum Jung menemukan bahwa papyrus kuno Yunani terdiri dari beberapa material lain. Karena papyrus ini belum ditemukan setidaknya oleh Jung tahun 1910, sangat jelas bahwa pasien tidak mungkin membacanya. Namun, penulis Yunani kuno menjelaskan hal yang sama di tahun 1906 yang dijelaskan oleh pasien Jung (Walker, 1959). Penemuan ini membawa Jung untuk membaca lebih banyak pada hal mistik—kuno dan modern, Eropa dan Asia—dan untuk melakukan perjalanan ke Afrika, India, dan Meksiko untuk mempelajari budaya dan masyarakat asli sana. Dia menyatakan bahwa kreatifitas, mitos, dan agama adalah bagian dari universal, ketidaksadaran kolektif manusia. Biasanya, ketidaksadaran kolektif merupakan dorongan utama yang menginspirasi pencapaian produktif. Namun, pada saat material itu menjadi kesadaran normal, hasilnya adalah cacat mental, schizophrenia adalah contoh utama. Pada saat ada keseimbangan antara kesadaran dan ketidaksadaran kepribadian, semuanya akan baik (Ehrenwald, 1976).
Introversi dan Ekstroversi. Selain itu, orientasi umum individu pada dunia luar merupakan konsep penting dari Jungian. Dua orientasi utama bertepatan dengan dua tipe utama kepribadian; introvert dan ekstrovert. Introvert itu tertutup sedangkan ekstrovert itu terbuka. Individu yang terkena gangguan mental, introversi berhubungan dengan schizophrenia, ditandai oleh menarik diri dari kontak sosial dan asyik dengan fantasi dan imaginasinya sendiri; ekstroversi berhubungan dengan hysteria yang ditandai dengan emosi yang berlebih dan kurangnya minat dalam simbolisme, makna tersembunyi, dan wawasan eksplorasi diri.
	Jung percaya bahwa orang tanpa gangguan mental juga dapat dideskripsikan sebagai introvert maupun ekstrovert. Introvert lebih suka menyendiri, menarik diri dari hal-hal baru, dan dikendalikan oleh pikiran. Ekstrovert itu mudah bersosialisasi, bereaksi dengan cepat, dan suka hal-hal baru (Ehrenwald, 1976; Walker, 1959).
	Jung menyatakan empat atribut kepribadian, yang merepresestasikan pada dunia; akal, pikiran, perasaan, dan intuisi. Akal merupakan merasakan stimulus tanpa menilainya. Pikiran meliputi menginterpretasi stimulus dengan logika. Perasaan berarti pelibatan emosi dengan stimulus. Intuisi merupakan bayangan stimulus yang mungkin dibuat (Ryckman, 2000; Walker, 1959). Dari tahun 1943 sampai sekarang, revisi berturut-turut dari Myers-Brigg Type Indicator (MBTI), kuesioner laporan kepribadian berdasarkan susunan kepribadian Jung sudah banyak digunakan dalam keperluan pendidikan dan konseling (Myers & McCaulley,1985). MBTI merupakan permulaan dari “penyederhaan manusia” yang ditemukan oleh Isabel Briggs Myers di Pennsylvania. Ketertarikannya dengan tipologi kepribadian terinspirasi oleh Katherine Briggs, ibunya, yang sudah lama tertarik pada analisis karakter fiksi. Beliau telah berkoresponden dengan Jung dan pernah bertemu sekali di New York (Tucker & Duniho, 1994).
Teknik Terapi Jung. Sangat sulit untuk memberikan gambaran jelas mengenai teknik terapi Jung dalam analisis psikoterapi dikarenakan tiga alasan. Pertama, dia mendasarkan metodenya dengan metode psikoanalisis milik Freud, dan menimbang bahwa Freud telah menyempurnakan tekniknya, maka modifikasi diperlukan (ingat, Jung tidak setuju hanya pada teori, tidak pada teknik pengobatan). Kedua, beberapa tulisan yang dibuat Jung tentang kepraktisan teori cenderung umum dan tidak jelas. Ketiga, Jung percaya bahwa “esensi dari metodenya adalah pernghindaran dari setiap prosedur yang diterapkan” (Walker, 1959, p. 89).
	Lebih mudah untuk mengidentifikasi perbedaan analisis Freud dan analitikan psikoterapi milik Jung. Secara teoritis, Jung menekankan pada pentingnya factor sosial dan budaya dalam psikopatologi dan kesehatan mental, namun kurang perhatian dalam pengembangan seksual infantil. Dalam psikoterapi, Freud bertahan pada analisis perkembangan seksual pasiennya semasa kecil, Jung hanya akan mendiskusikannya jika kasusnya bersangkutan dengan hal seksual. Transfer dianggap penting, namun tidak menonjol. Analisis mimpi adalah tugas utama psikoterapi karena pusat pengobatannya yaitu untuk membuka jalan komunikasi antara alam sadar dan alam tidak sadar (Bloch, 1982; Kaufmann, 1989; Walker 1959). Dalam analitik psikoterapi, terapis dan pasien duduk berhadap-hadapan dan membangun hubungan yang kolaboratif (Bloch, 1982). Pengaruh menguntungkan dari kepribadian terapis diakui. Analitikal psikoterapi adalah metode yang fleksibel dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan para pasien (Walker, 1959).
Tujuan Terapeutik. Tujuan tertinggi pengobatan Jung adalah untuk menemukan semua aspek diri sendiri dan potensi kreatif seseorang. Sepenuhnya mengembangkan semua kemampuan sadar seseorang adalah hasil akhir dari proses utama yang dikenal sebagai individuasi. Individuasi Jung dipandang sebagai bawaan, kekuatan kreatif yang mendorong kita untuk mencapai keutuhan (Bloch, 1982; Kaufmann, 1989).
Masalah-masalah yang Khas. Jung mengutip tiga kelas utama permasalahan yang memerlukan pengobatan: (1) represi keinginan penting dan kenangan (yang perlu dipulihkan dan dinyatakan), (2) kegagalan untuk menerima dan mengintegrasikan ke dalam gaya hidup seseorang jenis berpikir tertentu dan berperilaku yang berasal dari arketipe; dan (3) mengabaikan aspek kepribadian yang kurang berkembang (misalnya, seorang "pemikir" akan diuntungkan jika mengembangkan keterbukaan pada penginderaan, perasaan, dan intuisi; seorang "ekstravert" mungkin sulit melihat keuntungan dari postur yang tertutup). Beberapa teknik menengah dapat digunakan untuk membantu pasien mengatasi masalah ini (Walker, 1959).
Teknik Intermediate. Pilihan Jung terhadap teknik intermediate mencerminkan beberapa perbedaan antara teorinya dengan psikoanalisis. Dia memandang gejala neurotik dan mimpi tidak hanya sebagai cabang dari konflik ditekan, tetapi sebagai tanda-tanda upaya untuk mengatasi masalah. Salah satu petunjuk tersebut telah diidentifikasi, pendidikan kembali (reeducation) dapat digunakan untuk membantu pasien mengembangkan aspek-aspek yang terabaikan. Interpretasi, terutama interpretasi mimpi, sangat penting karena hampir tidak mungkin bagi pasien untuk memahami perilaku mereka sepenuhnya atas inisiatif sendiri. Keahlian dalam simbolisme arketipe diperlukan. Mimpi tidak hanya simbol keinginan ditekan, tetapi menggambarkan cara kerja kreatif bawah sadar untuk mencoba menebus kegagalan untuk mengekspresikan potensi tersembunyi dalam kehidupan saat terjaga. Jung menggunakan asosiasi bebas melalui format yang terstruktur dari tes asosiasi kata, mengidentifikasi kompleks dengan menemukan pola dalam kata-kata menghasilkan respons lambat atau tidak biasa. Transferensi adalah penting untuk Jungians, teatpi mengelolanya secara terapeutik tidak memerlukan terapis yang akan menjaga jarak, jauh, dan impersonal. Jung percaya bahwa terapis yang paling membantu ketika mereka bereaksi secara alami untuk pasien manifestasi transferensi; reaksi dari terapis membantu pasien memahami diri mereka sendiri. Hal ini, tetap saja, sebuah tugas halus, dan Jung berpikir itu penting bagi terapis yang telah dianalisis diri untuk memahami diri mereka sebaik mungkin, ia mengaku berasal ide analisis pelatihan. Akhirnya, Jung merancang teknik pembuatan gambar, di mana pasien menggambar atau melukis tema dan gambar dari mimpi mereka. Dengan mengubah ingatan pasif menjadi tindakan, realistis kreatif, pasien dapat menguraikan tema-tema secara penuh dan pengalaman mereka lebih jelas (Walker, 1959).
Aplikasi. Jung tidak merekomendasikan tekniknya untuk semua orang, dan ia sering menganjurkan pada pasien agar mereka mencari analisis yang sejalan dengan Freud atau Adler. Dia mencatat bahwa pasiennya cenderung lebih tua dari Freud, sekitar dua-pertiga yang berusia lebih dari 40; sebagian besar sudah memiliki beberapa bentuk psikoterapi. Sebuah subkelompok yang berbeda adalah "tidak menderita neurosis klinis yang telah diuraikan, tetapi mengalami kesia-siaan dan hidup tanpa tujuan" (Walker, 1959, p.87).
Sebuah fitur mencolok dari psikoterapi analitis Jung adalah secara praktis berdiri sendiri di antara  berbagai pendekatan yang signifikan di dunia Barat, menekankan persatuan esensial dari mitologi manusia dan spiritualitas. Untuk itu dapat diakses oleh siapa pun, tidak dibatasi oleh batas-batas budaya. Sebagai laki-laki kulit putih Eropa yang dihormati, profesi mainstream, Jung tampaknya merupakan pilihan ironis untuk mendukung peran komunikasi lintas-budaya. Namun, ia memberikan pandangan bahwa orang-orang kelas menengah dari dunia Barat industri dapat mengambil manfaat dari pesan-pesan universal alam bawah sadar. Jung percaya bahwa mengabaikan pesan-pesan ini sama dengan kehilangan pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan yang berarti.
Berbeda dari contoh-contoh, Jung sendiri banyak memberikan manfaat dari komunikasi yang erat antara individu dan arketipe dunia mimpi. Orang Senoi dari Malaysia memberikan nilai pada mimpi mereka, dan mereka menyempurnakan teknik mimp di mana mereka dapat mengontrol konten untuk tujuan perkembangan mental dan spiritual yang sehat. Orang-orang Naskapi Labrador sekarang dan Quebec selama berabad-abad diakui bahwa mereka membawa pendamping batin dalam diri mereka, "orang besar" atau Great Man, seorang abadi yang menuntut dari perilaku etika individu dan sikap kejujuran. Great Man berkomunikasi dengan orang melalui mimpi dan hati nurani serta menganugerahkan kebijaksanaan, kompetensi, keterampilan, dan kekuatan di banyak bidang kehidupan, termasuk mencari makanan. Tujuan menyeluruh dari kehidupan adalah untuk memperdalam dan memperkaya komunikasi ini. Pusat tema psikologi Jung adalah bahwa arketipe sadar, spiritual dan lainnya, bersifat universal dan bahwa itu adalah sehat dan diinginkan untuk bersikap terbuka untuk komunikasi dari bawah sadar. Oleh karena itu, semua orang, tidak hanya Senoi dan Naskapi, akan mendapat manfaat dari melakukan komunikasi seperti ini.
Psikologi Individual Adler
Alfred Adler (1870-1937) merupakan seorang dokter yang berasal dari Wina, Austria yang nantinya akan menjadi rekan dari Freud setelah mempertahankan pandangan psikoanalisanya mengenai interpretasi mimpi dari kritikan publik pada saat itu. Seperti Jung, Adler nantinya akan menjadi salah satu ‘pengkhianat’ dari teori psikoanalisa Freud. Dia nantinya akan menjadi pemimpin dari para ‘pengkhianat’ Freud untuk keluar dari perkumpulan Psikoanalis Wina dan mendirikan perkumpulannya sendiri (Bloch, 1982; Ryckman,2000).
Pada masa anak-anaknya Adler memiliki fisik yang lemah dan mudah terserang penyakit, dokter keluarganya menyarankan ia agar selalu bermain dan mencari udara segar bersama teman-teman sebayanya. Adler mulai mengembangkan ketertarikannya pada kehidupan sosial dari hubungannya bersama teman-teman sebayanya pada masa itu. untuk menutupi kelemahan fisiknya, Adler menyibukkan diri pada bidang akademisnya. Saat menempuh pendidikan kedokteran, ia tertarik pada konsep egaliter (konsep bahwa semua manusia sama dan sederajat) dan kemanusiaan dalam ideologi sosialisme, ia lalu menjadi pembela hak-hak orang banyak (istri Adler, Raissa Epstein adalah seorang Rusia yang juga teman dekat dari Trotsky). Orientasi sosial inilah yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan Adler. Pada awalnya ia berprofesi sebagai dokter mata, namun ia berganti profesi dengan membuka praktik dokter umum, hingga akhirnya menjadi seorang neurology (ahli saraf). Namun Adler lebih dikenal dengan kontribusinya dibidang terapi psikodinamika, teorinya dikenal sebagai psikologi individual.
Psikoterapi Adlerian. Bertolak belakang dengan para Freudian, para Adlerian tidak memandang aspek ketidaksadaran sebagai elemen penting dalam kepribadian, psikopatologi, dan psikoterapi. Adler menggunakan istilah ketidaksadaran sebagi suatu kata sifat bukan kata benda (ketidaksadaran dipandang sebagai salah satu aspek fungsi manusia, bukan sesuatu  yang bersifat teoretis). Self-defeating dan perilaku yang bermasalah diperoleh dari kesalahan dalam pemaknaan dan pembelajaran nilai-nilai sosial. Pasien dapat menghilangkan pola perilaku mereka yang tidak produktif sebagai bentuk dari pemahaman mereka dalam mengembangkan pola hidup yang baru, dengan membangun interaksi yang positif dengan orang lain (Bloch, 1982; Mosak, 1995).
Psikoterapi Adlerian dilihat sebagai suatu upaya dalam membangun suasana terapi yang kooperatif, dan mendidik. Terapis mencoba menolong pasien dengan memahami dan menginterpretasikan pola hidup yang mereka gunakan dan melayani mereka seperti layaknya seorang teman, sebagai contoh, juga sebagai sumber dorongan kehangatan. Pasien disini merupakan pribadi yang memiliki ketakutan dalam mencoba menjalin kehidupan sosialnya, dan bukan orang-orang yang menderita gangguan-gangguan (disorders). Treatment diarahkan kepada suatu tujuan yang nantinya akan disepakati oleh terapis dan pasien. Terapi ini juga berorientasi pada masa sekarang bukan pada masa lalu. Hubungan antara terapis dan pasien dipandang sebagai suatu faktor penting dalam proses terapeutik dibandingkan validitas dari teori psikodinamika atau penggunaan teknik-teknik yang spesifik lainnya. (Bloch, 1982; Mosak, 1995).
Faktor-faktor penting apa saja yang dibutuhkan dalam hubungan pasien-terapis? Para Adlerian tidak terlalu terfokus pada transferensi dan tentunya tidak memfasilitasi perkembangannya melalui konsep-konsep psikoanalisa. Para Adlerian memiliki pemikiran yang egaliter, bersikap hangat, bebas-terbatas, menerima dengan tangan terbuka, dan tidak membentuk suasana yang penuh kecurigaan. Faktor-faktor tersebut merupakan variasi dari sifat-sifat yang bijak seperti kepercayaan, cinta, dan harapan (Mosak,1995).
Perkembangan pasien dalam ketertarikannya di bidang sosial merupakan tujuan utama dari terapi ini dan itu semua diberikan dengan cara menentukan nilai-nilai sosial mereka. Para terapis memfokuskan diri pada pola hidup, permasalahan dalam kehidupan, dan kesalahan-kesalahan mendasar pada pandangan pasien terhadap dunia luar. Beberapa kesalahan-kesalahan mendasar termasuk diantaranya adalah ‘keasyikan’ subjek dengan sifat rendah dirinya. Semua orang dibebaskan memilih antara: melanjutkan pola kehidupannya yang lama atau memilih arah kehidupan yang baru (Mosak,1995).
Teknik Terapeutik Adler. Proses dari psikoterapi adlerian dapat dibagi menjadi empat tahapan, setiap tahapan tersebut diantaranya: 
	Membentuk hubungan yang baik antara pasien dan terapis

Memahami pola dan gaya hidup pasien beserta tujuannya
Mencapai suatu pemahaman mengenai interpretasi, dan
Mencapai suatu reorientasi dari pasien (Mosak,1995).
Para Adlerian merangsang suatu hubungan terapi yang kolaboratif dengan cara membangun suasana terapi dimana baik itu pasien ataupun terapis saling berpartisipasi secara aktif. Prinsip egaliter (konsep bahwa semua manusia sama dan sederajat) dalam terapi ini dicerminkan melalui posisi duduk antara terapis dan pasien saat terapi yang saling berhadap-hadapan untuk mereduksi pemahaman bahwa terapis lebih tinggi tingkatannya dari pasien. Terapis juga harus menghindari diri dari sikap-sikap seperti: selalu serba tahu, memiliki kekuasaan penuh dalam proses terapi, yang akan mendorong ketergantungan dari pasien itu sendiri terhadap terapis. Selain itu terapis juga harus berhati-hati untuk tidak bereaksi berlebihan atas ‘tuduhan’ pasien yang tidak perduli dan tidak sensitif. Menyatukan maksud dan tujuan antara pasien dan terapis merupakan sesuatu yang penting jika tidak maka akan menciptakan sesuatu yang oleh para Freudian disebut resistensi dan transferensi.
Pola hidup dari pasien dapat membawa mereka secara tidak sadar ke suatu peran khusus dari seorang terapis atau membuat mereka bereaksi secara khusus. Beberapa dugaan yang telah distereotipkan dari rangkaian hubungan antara pasien dan terapi ini disebut sebagai scripts. Para terapis harus berhati-hati untuk tidak menerima peran khusus ini.
Para Adlerian menelusuri pola hidup pasien dan tujuannya. Peran pasien di dalam keluarga pada masa anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup penting. Para Adlerian percaya bahwa pola hidup pasien pada saat dewasa sekarang dipengaruhi oleh kehidupan pasien saat anak-anak saat masih bersama orangtuanya, saudara-saudaranya, saling memberi dengan teman-teman sekolahnya dan sebagainya. Ingatan-ingatan masa lalu pasien ditelusuri dan diperlakukan seperti respon-respon dalam tes proyeksi, karena itu dianggap sebagai konstruk dari mitos-mitos yang ada pada diri pasien. Riwayat  hidup dari pasien dapat membuat terapis memahami ‘kesalahan-kesalahan’ pasien pada masa lalu, yang bersumber dari kekeliruan mitos dalam diri pasien dengan realitas. Kesealahan-kesalahan mendasar juga mencakup overgeneralisasi, tingkah laku yang terlampau kaku, selalu mengkritik diri sendiri dan tidak menerima kritikan. Para Adlerian beranggapan bahwa pola hidup itu bersifat konsisten, oleh karena itu semua akan tercermin dari perilaku dan cara subjek berkomunikasi. Itu semua akan terasa biasa ketika pasien berbincang mengenai permasalahan sehari-hari, mimpi-mimpi mereka, pandangan politik, dan fantasi masa anak-anak. Semuanya mencerminkan pola hidup mereka (Walker,1957).
Setiap segi dari perilaku dan cara berkomunikasi (memperbincangkan kejadian setiap hari, mengkhayal, dan interaksi interpersonal) merupakan salah satu aspek penting dalam tahap interpretasi. Para Adlerian lebih memfokuskan untuk menginterpretasi maksud dan tujuan dibandingkan dampaknya pada pasien, dan mereka lebih memilih adanya suatu pemahaman yang mengarah kepada suatu tindakan dibandingkan mengenmbangkan pemahaman yang abstrak (Mosak,1995; Walker,1957). Adlerian juga tidak menampik adanya suatu kemungkinan untuk pemberian nasehat atau saran. Yang harus dipandang secara konsisten oleh terapis adalah bahwa pasien adalah seseorang yang putus asa bukan sakit, pemberian dorongan oleh terapis, meningkatkan self-esteem dan mendorong pasien untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif mereka dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. 
Adlerian tidak ragu untuk meyakinkan para pasiennya untuk berubah, menggunakan reorientasi untuk memperluas pemenuhan kebutuhan pribadinya. Beberapa cara pola hidup mungkin mampu membuat ‘penganutnya’ merasa aman namun tidak membawa adanya kebahagiaan.
Pengaruh Adler. Adler mengembangkan family education centers, salah satu pelopor dalam bidang pusat kesehatan mental yang telah berdiri di Amerika di tahun 60an. Namun Adler tidak mendapat pengakuan atas kerja keras dan inovasi-inovasinya selama ini (Bloch,1982). Perhatian Adler terhadap aspek sosial dan budaya individu menjadi sangat dikenal, sebagaimana para penganut paham psikodinamika Post-Freudian lainnya sperti Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Stack Sullivan (Bloch, 1982). Dengan memfokuskan pada konsep ‘pentingnya keberartian hidup seseorang’, Adler juga dipengaruhi oleh psikoterapis  humanistik dan eksistensial seperti Rollo May dan Carl Rogers dan para psikoterapis kognitif seperti Albert Ellis dan Donald Meichenbaum.

The Neo-Freudian 
Mengingat kembali bahwa kami memperkenalkan neo-Freudian erich fromm, karen horney dan harry stack sullivan di bab 3. Ketiganya menerima dasar hipotesis feudian tentang pentingnya motivasi tak sadar dan pentingnya perkembangan anak usia dini., tetapi mereka melangkah lebih jauh dari pada Freud dengan menekankan fungsi sosial pasien saat ini sebagai fokus utama dari terapi. Untuk Horney, misalnya, tujuan terapi adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis orientasi pasien tidak membantu perhatian orang lain dan mendorong dia untuk bergerak dengan orang lain. Bukan ke, melawan, atau menjauh dari mereka. Menggemakan pandangan Adler, proses penting dalam Terapi adalah pengembangan hubungan terapis-pasien. Idealnya kesepakatan timbal balik yang koperatif  dapat berfungsi sebagai perencanaan untuk hubungan sehat lainnya. Pasien mencapai realisasi diri yang lebih besar karena ia belajar mengembangkan cara-cara untuk memenuhi lebih banyak berhubungan dengan orang lain. (bloch, 1982).

Teknik Terapi. Fromm, horney dan sullivan tidak memspesifikasi detail metode terapetik dan prosedur dalam tulisan mereka,  pandangan mereka dapat diringkas sebagai berikut :
	Fokus terapi yaitu pada hubungan pasien untuk orang lain dan kepada diri mereka sendiri, bukan pada dinamika internal id, ego, dan superego

 Tipe-tipe kepribadian ini diakui, tetapi ini diberi label dalam hal orientasi kepada orang-orang, seperti "extraverted", bukan dalam hal dorongan insting, seperti "analsadistic"
	Meninjau pengalaman hidup saat ini adalah lebih penting bahwa mengambil kenangan yang ditanam. Asosiasi bebas digunakan sesekali, tidak secara rutin
Interpretasi yang digunakan untuk mengungkapkan sikap sadar pasien 'terhadap orang lain
	Sementara manfaat pasien yaitu dibantu untuk mengenali materi sadar, ide-ide terutama sadar tentang hubungan dengan orang lain, neo-Freudian membayar sedikit perhatian untuk agresi universal direpresi dan seksualitas
Terapis is menyetujui secara netral misterius persona tapi mungkin berhubungan hangat dengan pasien dalam interaksi kolaboratif, berpartisipasi (walker, 1957)
Singkatnya, neo-freudians fromm, horney sullivan sebagian besar mengabaikan pertumbuhan seksualitas dini dan oedipus kompleks yang difokuskan. Sebaliknya, memfokuskan hubungan pasien dengan orang lain. Seperti jung dan adler, psikoterapis ini memupuk hangat  hubungan egaliter antara terapis-pasien  di mana para peserta akan duduk berhadapan, daripada dalam posisi pasif berbaring di sofa. Jungians, adlerians, dan neo-Freudian terus berlatih tipe psikoterapi mereka, mereka juga sangat dipengaruhi terapis psikodinamik lain selain bekerja banyak di humanistik dan trdisi terapi kognitif (walker, 1957)

Psikologi Ego. Di tahun 1930-an anna freud (putri dari sigmund freud) dan heinz hartmann berusaha untuk memperluas cakupan teoritis psikoanalisis mencakup adaptasi manusia dengan lingkungan sosial mereka saat ini. Meskipun pendekatan ini jelas memiliki banyak kesamaan dengan neo-Freudian dikutip di atas, psikolog ego awal tidak menolak teori Freud dorongan atau konsep libido. Sebaliknya, mereka memperluas psikoanalisis tersebut; perhatian adalah berpaling dari konflik intrapsikis dan menuju pengembangan ego individu. Ini, pada gilirannya, didorong dan minat dalam neurotik narsisistik, terutama skizofrenia dan depresi, karena mereka dapat dilihat sebagai gangguan fungsi ego. Misalnya, gangguan ini dapat melibatkan pengujian realitas rendah dan kesulitan dalam memilah representasi masyarakatnya yang signifikan dalam kehidupan seseorang.
Psikoterapi dengan orang-orang dengan gangguan fungsi ego memerlukan pendekatan yang lebih aktif daripada psikoanalisis klasik . Dengan asumsi bahwa terapis memiliki penilaian suara. Keterampilan sosial yang baik dan tanda lain dari ego yang sehat, pasien dapat menggunakan terapis sebagai model yang sesuai dan bahkan mengidentifikasi dengannya. Tidak perlu bagi terapis untuk duduk diam-diam, keluar dari pandangan, menjaga emosional pada jarak untuk berurusan dengan konflik tidak sadar dan analisis transferensi. Sebaliknya, psikolog ego lebih direktif dan mendorong, dan lebih tertarik dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari pasien(Auld & Hyman, 1991)
Dua kontribusi penting pada teori kepribadian Anna Freud: pendekatannya pada pemahaman perkembangan anak dan perluasannya dari mekanisme pertahanan diri. Anna Freud yakin bahwa perkembangan anak akan menjadi bahan pertimbangan dalam konteks yang lebih luas dan bahwa penyelidikannya tidak terbatas pada gejala sebagaimana aspek seksual dan perilaku agresif. Anna Freud telah memberikan kontribusi pada deskripsi mekanisme pertahanan diri yang dikembangkan Sigmund Freud sebagai konseptor aslinya. Berbeda dengan Sigmund Freud, Anna Freud (1946) menyusun 10 mekanisme pertahanan diri: regresi, represi, formasi reaksi, isolasi, undoing/ kehancuran, proyeksi, introyeksi, turning against the self (melawan diri sendiri), reversal (pemutarbalikan fakta), dan sublimasi atau pengalihan (displacement). Anna Freud juga telah memberikan kontribusi yang signifikan pada teori tentang bagaimana perkembangan pertahanan diri itu.
Inovasi utama dari psikologi ego yaitu telah menyatukan pengaruh-pengaruh lingkungan eksternal ke dalam teori. Hal ini menjelaskan bahwa hasil pengembangan dan fungsi ego tidak hanya berasal dari proses internal, tetapi juga berasal dari peristiwa-peristiwa eksternal. Seperti pengalaman sebelumnya dengan mengurus orang (yang diistilahkan dalam psikologi ego dengan istilah objek) berpengaruh pada kecakapan anak berikutnya menjadi mandiri dan pada interaksi yang nyaman dengan orang lain. Relasi objek adalah istilah yang diberikan pada hubungan dengan orang lain. Psikologi Ego membantu psikoanalisis menjadi lebih interpersonal dan sosial daripada formula sebelumnya yang menegaskan bahwa inner processes telah diizinkan. Teori psikologi ego kadang-kadang juga merujuk pada “teori relasi objek”, memperluas cakrawala dari teori psikoanalisis dengan usulan bahwa penghargaan dan pemeliharaan interaksi dengan orang dewasa seperti frustrasi dan penghilangan yang dapat berpengaruh pada anak dan gaya pada masa depannya dari interaksi dengan orang lain, diantara masa remaja dan masa dewasa awal. Teori-teori ini tidak menolak peranan id dan superego. Sebenarnya dengan memberi tekanan pada ego, mereka membawanya lebih kepada keseimbangan dengan struktur kepribadian yang lain. 

Teori Relasi objek. Freud menggunakan istilah objek berarti "seseorang, tempat, benda, ide, fantasi, atau memori diinvestasikan dengan emosi" (Hamilton, 1994, p.322). Hubungan-hubungan objek mengacu pada teori psikodinamik yang memfokuskan pada cara-cara di mana orang menginternalisasi dan mengeksternalisasi hubungan. Para pendukung teori ini percaya bahwa fantasi bawah sadar internal yang sama pentingnya dengan hubungan sosial eksternal (Hamilton, 1994). Teori relasi objek adalah terkait dengan pekerjaan analis Inggris Michael Balint, John Bowlby, W.R.D.Fairbairn, Harry Guntrip, Melanie Klein, and D.W.Winnecott, dan dengan analis Amerika otto kernberg. Konsep diri terkait psikologi khususnya berkaitan dengan pekerjaan di chicago Heinz Kohut.
Asal Mula Pemikiran Object Relations
	Titik awalnya adalah factor bahwa manusia membutuhkan relasi untuk mempertahankan hidup fisik dan psikologis
	Fakta fundamental yang menandai eksistensi insani adalah ketergantungan antar insane.
	Cara manusia menghadapi dan mengelola kebutuhan untuk bergantung (need for independency) amat menentukan kesehatan dan kesejahteraan jiwanya.

Karl Abraham. Karl abraham (1877-1925), seorang rekan Jung, pernah bekerja dengan Bleuler di Zurich. Abraham dikenal terutama untuk perkembangan teori psikoanalitik tentang depresi. Khususnya tertarik dalam tahap lisan perkembangan kanak-kanak, Abraham mempelajari proses di mana orang bertindak seolah-olah mereka telah secara simbolis ke diri obyek-obyek yang mereka cinta dan benci.
Melani Klein. Abraham menyelenggarakan analisis percobaan bersama Melanie Klein di Berlin, Melanie sebelumnya mempelajari analisis kejiwaan bersama Sandor Ferenczi di Budhapest. Dia pindah ke London tahun 1926 dan menjadi seorang analis pertama yang melayani anak usia di bawah 6 tahun. Alih-alih sebuah perkumpulan bebas, teknik yang digunakan ternyata dua kali tidak tepat bagi anak yang masih sangat muda karena biasanya mereka kurang bisa mengekpresikan diri melalui bicara dan dangat mudah dipengaruhi. Klein mengembangkan teknik analisis bermain atau terapi bermain, dimana topic yang merefleksikan konflik yang tak disadari ternyata bisa timbul ke permukaan dari cara menggunakan permaian dengan sembarangan oleh anak-anak. (Walker, 1957).
Teori Relasi Objek. Teori Relasi Objek berbicara tentang jenis konflik yang muncul saat orang mencampuradukan perasaan atau lebih sering dikenal ambivalensi baik tentang orang, benda atau hal lainnya. Melalui mekanisme yang disebut introjeksi, sebuah representasi mental dari item emosional  yang signifikan digabungkan ke dalam sebuag ego dan akhirnya menjadi suatu objek. Klein menginterpretasikan perilaku anak saat bermain sebagai symbol kesulitan yang mungkin dialami dirumahnya saat ini, termasuk bagaimana hubungan pribadinya dengan orang tuanya. Ini bisa disatukan menjadi objek yang baik maupun yang jelek. Seperti yang sudah dilakukan Abraham, Klein menyadari adanya hubungan antara reaksi temporari dari anak saat dia kehilangan benda yang disayanginya dengan fenomena gejala depresi klinis. (Walker, 1957).
Teknik Terapi. Teori Relasi Objek dipandu oleh teori tentang bagaimana manusia menginternalisasi dan mengeksternalisasi hubungan mereka, sebagai contoh, beberapa pasien melakukan sesuatu untuk mendapat perhatian orang disekelilingnya, begitu pula terapis, mereka melakukannya untuk menampilkan emosi tak diinginkan pasien. Komunikasi seperti ini dikenal sebagai identifikasi proyeksi (Hamilton, 1994). Pemahaman tentang identifikasi proyeksi membuat terapis menilai mana yang harus disikapi secara hangat dan terbuka atau mana yang harus mengadopsi sikap netral. 
Sebagai contoh, seorang lelaki bermasalah dengan banyak sekali masalah keluarga mengalihkan perhatian dengan cara sibuk bekerja, meminimalisisr stree yang dialaminya dan jarang bercerita tentang emosi yang dialaminya, kadang dia terlihat tegang  dan gelisah. Terapis berspekulasi orang ini akan membiarkan orang lain mengerti akan perasaannya. Dengan hipotesis itu dipikirannya, terapis akan mengekpresikan rasa prihatinnya saat mendengar pasien jenis itu berbicara tentang emosinya, yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikawatirkan, saat titik tertentu pasien tersebut akan menjadi lebih tenang. Contoh kebalikannya, seorang wanita yang dilecehkan secara seksual oleh konselor sebelumnya akan bisa gelisah saat justru si terapis menunjukan empati dan perhatiannya, karena dia merasa trauma. Oleh karena itu, terapis harus menjaga sikap menjaga jarak seara hati-hati dan profesional, untuk menstabilkan hubungan emosianal pasien. (Hamilton, 1994).
Terapi Relasi Objek dengan orang dewasa similar dengan cara kerja neo-Freudians atau ego psikologis, tapi ada penekanan yang jauh lebih besar dari fungsi tahapan oral, dimana menyatukan dan menginrtojeksi objek tak menyenangkan untuk ditangani pertama kali. Terapis akan mencoba untuk memperoleh kembali memori pasien tak masalah seberapa lamanya baik 18 bulan kebelakang atau lebih jauh lagi. Untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan teknik special. Terapis bisa menggunakan interpretasi yang dalam, dimana pasien bisa mengalami pertentangan oleh pernyataan langsung dan tegas oleh kemungkinan oleh isu yang tak disadari, tentunya tanpa adanya persiapan yang hati-hati dalam menjamin pasien siap dalam menerima pernyataan tersebut. Terapis Relasi Objek percaya bahwa interpretasi yang salah tidak akan bersifat menyakiti, karena tidak aka nada unsure ketidaksadaran yang berhubungan yang bisa dirasakan. Karena kepentingan utama dari persepsi mental pasien yang signifikan terhadap perasaan orang lain, transfer isu sangatlah penting dan perlu banyak mendapat perhatian (Walker, 1957).
Laporan singkat mengenai terapi psikodinamis
Pelatihan psikoanalisis klasik membutuhkan alikasi waktu yang banyak. Zaman sekarang, Analisis tipe Freudian tetap menerima perkiraan bahwa analisis tipikal akan membutuhkan enam bulan sampai tiga tahun, walaupun terlihat seperti di bawah dugaan. Tapi banyak pertanyaan dari terapis psikodinamis yang mempertanyakan perpanjangan yang jelas dan lengkap tentang  membuat terapi lebih bisa diakses dan diterima oleh beragam tipe pasien. Cukup menarik bahwa Freud dan Breuer hanya butuh beberapa minggu untuk menyembuhkan hiteria pada pasien pertama mereka. Itu hanya berlaku saat sebuah rentang psikopatologi yang lebih luas telah disembuhkan, dan saat mengulas lebih jauh lagi, saat itu dibutuhkan analisis tipikal yang terus tumbuh. Tetapi para penganut teori Freud terdahulu menganggap hasil yang memuaskan bisa didapat saat sudah tiga atau empat bulan (Walker, 1957).
Analis terdahulu yang merupakan pioner yang melakukan penyembuhan sudah memiliki teknis analisis tersendiri buat diri mereka sendiri. Setekel yang merupakan psikiater dari Viennese yang melakukan hubungan analisis bersama dengan Freud di tahun 1901 (Walker, 1975) dan Feurenzi, seorang praktisi umum dari Hungaria mengatakan sudah dianalisis bersama Freud sekitar enam minggu. Stekel dan Ferenczi mengeksplorasi beberapa variasi psikoanalisis teknik, dirangkum sebagai berikut:
	Di awal perawatan, analis mengatur tanggal untuk mengakhiri hubungan profesional antara pasien dan psikiater. Rasionalisasi ini bertujuan untuk membuat pasien berkembang cepat.

Analis akan mengancam untuk menghentikan perawatan jika pasien tidak menunjukan kemajuan yang memuaskan
Analis akan menyajikan menyajikan suatu tema sebagai bahan fantasi (fanatsi yang dipaksakan) daripada menunggu pasien untuk menghasilkannya secara spontan dalam mimpi mereka
Interpretasi yang dipaksakan, sama dengan interpretasi yang dalam digunakan Melanie Klein digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan.
Analis akan memaksa pasien untuk absen, saat penyembuhan, dari kepuasan akan kebutuhan yang menyimpang. Sebagai contoh, analis tidak menyediakan teknik penetraman hati lagi untuk menyembuhkan penyakitnya jika pasien melanggar aturan yang bisa membahayakan dirinya kaibat perilaku seksualnya. Ini dilakukan gunak penyembuhan pasien secara cepat (Walker, 1957).

Apa yang sekarang diketahui adalah Terapi singkat psikodinamis yang dikembankan dari hasil kerja sebelumnya dan telah dilihat sebagai pendekatan nyata selamam tiga puluh tahun. Faktor yang terlibat dalam teori ini di Amerika Serikat dalan kurun waktu terakhir termasuk kepada kebutuhan perawatan trauma Perang Kedua, ekspansi dari klinik kesehatan mental dan rumah sakit berbasis unit psikiater; peningkatan akan permintaan layanan kesehatan mental setelah diberlakukannya Undang-Undang Komunitas Kesehatan Mental; batasan yang ada dirobohkan oleh perusahaan dan organisasi yeng berhubungan dengan kesehatan mental dengan bertambahnya jumalh sesi perawatan yang disetujui untuk dibayar; dan tantangannya adalah lebih kepada terapi tradsional psikodinamis yang didukung secara empiris oleh beberapa istilah singkat tentang metode terapi kognitif dan behavioristik (Brief Psychodynamic Therapy, 1994a).
Psikoanalisis klasik, Terapi psikodinamis mengikuti prinsip yang sama tetapi memberikan kewenangan bagi terapis untuk berbicara mengenai perhatian masa kini dan mengikutsertkan hubungan profesional netral yang sedikit intensitasnya bersama pasien. Ketangkasan perawatan bukanlah isu utama; lebih dari itu ada batasan waktu. Untuk alasan ini, beberapa terapis menyebutnya sebagai terapi waktu terbatas atau terapi waktu yang sensitive. Maka, ada tujuan luar yang nanti diberlakukan.
Untuk tetap membuat pasien tetap berpikir kongkrit dan tertuju pada tujuannya, rekomendasinya adalah mengatakan hal ini pada saat awal perawatan, “disaat malam saat kamu tertidur dan disana ada keajaiban dan akhirnya masalah pun teratasi, bagaimana kamu bisa tahu itu, dan bagaimana orang lain tahu kalau kamu tidak mengatakannya kepada mereka?” (Brief Psychodynamic Therapy, 1994a).
Focal Psikoterapi. Bekerja di London, David Malan mengembangkan focal psikoterapi dengan tujuan untuk mengidentifikasi da membicarakan tema atau focus dari konflik yang dialami pasien. Terapis mengeksplorasi trauma emosional pasien sebelumnya dan bagaimana perilaku sosialnya sekarang kemudian menguji segitiha konflik (antara harapan tersembunyi, kegelisahan dan pembelaan) dan segitiga pribadi (termasuk hubungan sekarang, hubungan masa lalu dan therapeutic atau hubungan transfer hubungan). Perlawanan diinterpretasikan saat mereka mencapai pertahanan yang terjadi saat perawatan Brief Psychodynamic Therapy, 1994b). unsure yang paling dalam di alam bawah sadar dari dua segitiga adalah harapan tersembunyi dan harapan yang berhubungan tentang hubungan masa lalu. Materi ini akan dicapai secara baik dengan mengindentifikasi harapan yang sama dalam hubungan sekarang atau yang ditransfer.
Sebagai contoh, satu dari kelompok penganut teori Malan enggunakan metode “dua segitiga” dalam merawat laki-laki yang bekerja sebagai eksekutif advertising berumur 28 tahun. Pasien sudah mencari penyembuhan karena dia dan istrinya memiliki disfungsi seksual, tetapi mereka tidak bisa dirawat sebagai pasangan suami istri karena istrinya menolak untuk ikut psikoterapi. Di pertemuan ke 10 dari 26 pertemuannya, pasien memberitahu terapisnya bahwa dia sudah “menantang” istrinya dengan tidak mengganti baju sebelum dirinya pergi bersama istrinya. Istrinya merespon dengan memberitahu suaminya dengan hampir saja setuju untuk tidur satu ranjang dengan seorang pria yang dia temui di jalan. Terapis menyadari bahwa hal ini mengingatkan dirinya tentang cerita fantasi pasien sebelumnya sikap melecehkan wanita (harapan tersembunyi; harapan saat ini). Dan akhirnya suaminya menjawab bahwa dia merasakan kemarahan yang besar akan perasaan dirinya yang lemah. Terapis menanyakan bagaimana hubungannya dulu bersama ibunya (hubungan masa lalu). Dia menceritakan masa kecil yang tidak bahagia, oleh karena itu dia menyalahkan ibunya dan marah dia merasa tertekan oleh ibunya. Dia selalu setuju dengan ibunya walau hatinya tidak, supaya ibunya tidak pergi dari dirinya (pertahan masa lalu dan kegelisahan). Terapis menyarankan pasien untuk lebih membuka hatinya kepada dirinya agar terapis juga bisa mengerti akan masa lalunya sebagai solusi perawatan.
Pada suatu ketika, pasien mengekspresikan kemarahannya pada orang tuanya, dia bilang bahwa dia tidak punya masa kanak-kanak, mereka sangat tahu sekali akau dirinya tidak bisa memberontak (Malan & Osimo, 1992, p. 109). Dia akhirnya menyadari saat dia menceritakan rahasianya tentang dirinya yang memiliki perasaan untuk melakukan fantasi sadis tentang menyakiti dada, anus dan alat kelamin wanita. Akhirnya dia bisa menngatak kepada terapis (peran terapis sebagai objek transfers): “Aku punya perasaan campur aduk, aku ingin persetujuan ibu saya, aku juga tidak peduli kamu menyetujuinya atau tidak. Sepertinya aku terlalu cepat menikmati masa remaja.” Dan tentang ibunya, dia ingin mengatakan: “Aku menghindari isi perasaanku sebenarnya mengenai ibuku, dimana hany ada marah yang meluap, kurang rasa hormat, hanya itu-sangat mengerikan mengatakannya. Aku merasa seperti tersengat petir saja” (Malan & Osimo, 1992, p. 109).
Psikoterapi Singkat dan Gawat Darurat. Digunakan untuk pasien dengan tekanan emosional akut yang dapat ditemui di klinik krisis dan ruang gawat darurat rumah sakit, psikoterapi singkat dan gawat darurat dirancang oleh Leopold Bellak sebagai suatu teknik untuk dapat mengidentifikasi dengan cepat kesinambungan antara perilaku pasien masa lalu dan kini. tujuannya adalah untuk mencapai formulasi dinamis dari masalah-masalah saat ini terkait dengan peristiwa dari masa lalu . alasan yang diberikan kepada pasien adalah bahwa masalah emosional muncul ketika pemahaman kita tentang tantangan saat ini terdistorsi oleh pengaruh dari masa lalu. untuk mendapatkan materi, terapis meminta pasien untuk melihat pikiran - pikiran  spontan yang muncul selama kegiatan sehari-hari dan juga menggunakan pendekatan mediasi katarsis dengan menunjukkan perasaan pasien dalam situasi yang dialami pasien. hal ini dapat memfasilitasi rasa bersalahdari  pikiran dan perasaan pasien . pengobatan dilakukan dalam lima sesi mingguan (Theraphy Pschodynamic Ringkas, 1994b)
Kecemasan Jangka Pendek - Terapi Memprovokasi. Pendekatan dari Petrus Sifneos dalam  kecemasan jangka pendek - terapi memprovokasi adalah menghadapi pertahanan ego secara langsung. pasien dengan tipikal masalah specifict tentang kehilangan atau pemisahan yang mengarah kepada kesedihan. tujuan ditentukan pada awal terapi dan dimasukkan ke dalam tulisan. terapis mengulangi kata-kata pasien pada poin yang tepat untuk mengatasi penolakan (Theraphy Pschodynamic Ringkas, 1994b)
Psikoterapi Waktu Terbatas. psikoterapi waktu terbatas James Mann mengintensifkan perasaan transferensi dengan menciptakan batas waktu fleksibel dan dua belas sesi dengan menetapkan pentingnya pusat, dalam dua atau tiga sesi terakhir, dengan penghentian segera. terapis  secepat mungkin menemukan fokus dan terus-menerus mengidentifikasi tema dalam dinamika pasien dan kehidupan simbolik. pada akhir dari hubungan terapeutik pasien diberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali pemisahan sebelumnya dengan cara yang lebih matang.
Psikoterapi Intensif Jangka Pendek Yang Dinamis. pasien dengan pertahanan yang kuat dengan menekankan intelektualisasi dilihat sebagai kandidat yang baik untuk psikoterapi intensif jangka pendek yang dinamis, dijelaskan oleh Habib Davanloo. Terapis menghadapi resistensi langsung dan merangsang perkembangan transferensi dengan menantang pasien, Tujuannya adalah untuk merestrukturisasi pertahanan (Terapi psikodinamik Ringkas, 1994b; Prochaska & Norcross, 2003)
Orientasi Psikoterapi Psikoanalitik Ekspresif – Mendukung. Para psikoterapi suportif-ekspresif Lester Luborsky menangani konflik sentral pasien dengan mengidentifikasi tema inti hubungan konfliktual. biasanya, pasien menginginkan sesuatu, dan ingin mendapatkannya dari beberapa orang lain, tetapi memiliki hambatan. di dalam mengeksplorasi hal ini, terapis menggunakan transferensi, tetapi mengambil sikap menggembirakan daripada menjaga netralitas (Ringkas Psychodynamis Terapi, 1994b; Prochaska & Norcross, 2003)
Dinamika Psikoterapi Waktu Terbatas . Hans Strupp pada pendekatan psikoterapi dinamis waktunya terbatas melibatkan penilaian peran di mana pasien tanpa disadari melemparkan dirinya sendiri. secara kolaboratif, terapis dan pasien membangun garis cerita dengan unsur-unsur: tindakan pasien diarahkan pada orang lain; harapan pasien dari orang lain, tindakan orang lain diarahkan pada pasien; dan mengarahkan tindakan diri sendiri  pasien (Binder, Strupp , & Henry, 1995; Terapi psikodinamik Ringkas, 1994b).
Psikoterapi Interpersonal
Myrna Weissman dan rekan-rekannya mengembangkan psikoterapi interpersonal pengobatan psychodinamic bagi wanita depresi, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 1970-an. penelitian sebelumnya dan terapi telah difokuskan pada gejala depresi, seperti gangguan tidur, kehabisan energi, dan konsentrasi yang buruk. Weissman memfokusnya dirinya hanya pada hubungan sosial perempuan yang depresi, menilai bagaimana depresi yang akut mempengaruhi hubungan sosial, keluarga, dan fungsi masyarakat.
Sebaliknya, psikoterapi difokuskan untuk membantu patientscope dengan aspek-aspek pribadi dan sosial depresi memiliki dampak terbesar positif pada fungsi sosial mereka (Weissman & Paykel, 1974).
Strategi, Teknik, dan sikap Terapi. Psikoterapis interpersonal mengkonsep karya mereka pada tiga tingkat strategirs, teknik, dan sikap terapeutik. strategi terlihat dalam tiga fase pengobatan, yang jangka pendek, biasanya berlangsung kurang dari satu tahun. tahap pertama melibatkan diagnosis depresi, menjelaskan ke pasien dari perspektif medis, dan menyepakati kontrak perawatan. psikoterapi interpersonal  berfokus pada hubungan sosial pasien saat ini dan diarahkan kepada satu atau dua hal spesifik, area masalah yang mendesak telah disepakati selama sesi ini penilaian awal. fase menengah ini terdiri dari mengerjakan bidang masalah utama interpersonal. empat kategori besar dari kepentingan tertentu.fase menengah ini terdiri dari mengerjakan bidang masalah utama interpersonal. empat kategori besar dari kepentingan tertentu. kesedihan berarti gejala depresi berkepanjangan melampaui masa berkabung normal setelah kematian seseorang yang sangat dekat dengan pasien. Peran perselisihan mengacu pada perbedaan pendapat dengan orang besar. Transisi peran mencakup perubahan hidup yang besar, seperti pernikahan atau perubahan pekerjaan.fase menengah ini terdiri dari mengerjakan bidang masalah utama interpersonal. empat kategori besar dari kepentingan tertentu. kesedihan berarti gejala depresi berkepanjangan melampaui masa berkabung normal setelah kematian seseorang yang sangat dekat dengan pasien. Peran perselisihan mengacu pada perbedaan pendapat dengan orang besar. Transisi peran mencakup perubahan hidup yang besar, seperti pernikahan atau pekerjaan berubah. Kekurangan interpersonal menggambarkan pola kesulitan kronis dengan hubungan sosial. fase terminasi  sama dengan jangka pendek lainnya terapi: terapis dan pasien mendiskusikan perasaan mereka pada akhir hubungan, meninjau pengobatan, dan garis besar petunjuk untuk kemajuan lebih lanjut pasien (klerman et al, 1984; Markowitz. & Swartz, 1997)
 Wilayah Psikoterapi Psikodinamis dalam Psikologi Klinis Temporer
Diambil secara bersama, pandangan psikolog klinis psikoanalisis dan cabang-cabangnya  mencakup seluruh jangkauan dari  dukungan antusias terhadap penolakan yang benar-benar. Karya asli Freud  telah membentuk inti dari pelatihan Psikiater Psikoterapi Amerika hampir  selama satu abad, dan hal ini juga berlaku pada bebrapa Psikolog Klinis yang mengikuti program pelatihan doktor yang berorientasi pada  bidang psikodinamik. Psikolog ini menghargai wawasan yang dapat diperoleh dari studi yang cermat dan tidak memihak pada mimpi pasien, fantasi, gaya defensif, dan cara untuk berhubungan dengan terpais dalam pertemuan yang intens dan berlangsung lama.  Berbagai bnetuk psikoterapi psikodinamis berakar pada teori yang luas dari gangguan kesehatan dan mental yang mencakup semua aspek perilaku manusia, kognisi, dan emosi dari slip of tongue untuk terlambat datang pada sesi terapi dan dari fobia spesifik untuk schizophrenia akut. Panduan tentang teknik terapi psikodinamik memberikan bimbingan dalam segala hal yang berhubungan dengan sikap permusuhan pasien untuk menetapkan dan mengumpulkan biaya. Psikolog klinis yang bekerja dalam tradisi psikodinamis dapat memanggil literatur yang luas untuk membantu referensi yang penuh dan asosiasi di seluruh dunia seperti rekan yang berpikiran terbuka.
Yang sedang terjadi, apa yang menjadi kritik? Salah satu dari sebagian besar telah mengatakan bahwa pendekatan psikodinamik tidak begitu psikologis. Tergantung pada apa definisi “psikologis” yang kita gunakan, yang dapat tampak dari penyataan yang luar biasa. Bagaimanapun, itu mebuat sejumlah besar pengertian bila kita mendefinisikan sebagai unsur-unsur psikolgis utama dalam kurikulum perguruan tinggi khas untuk seorang mahasiswa jurusan psikologi. Menurut dari apa yang disajikan program tersebut, apa yang dilakukan psikolog? Di atas semua itu, mereka mempelajari pengalaman dan perilaku manusia dengan mengajukan hipotesis dan secara ketat mengujinya, mengadopsi paradigm eksperimental dimana metodologi tersebut meliputi defisini operasional dari variable dan prosedur, tugas secara acak peserta untuk kondisi, menggunakan inferensi statistic untuk evaluasi hasil dan sebagainya. Temuan dari program penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini membentuk dasar  dari program pada kognisi, psikologi social, persepsi, dan belajar.
Anda mungkin telah terjebak pada penyimpangan kita sekarang. Sejarah kasus  Sigmund Freud, terapi bermain Melani Klein adalah sebuah inovasi menarik, dan interpretasi yang mendalam seperti yang digunakan oleh terapis  hubungan objek dapat membuat bacaan yang menarik, tapi apa yang harus mereka lakukan dengan psikologi seperti yang kita pahami saat ini? Statistik apa yang telah digunakan untuk menguji hipotesis tentang counter-cathexes atau counter-transference? Apa eksperimen yang telah diuji keefktifan pada psikologi klasik? Sebagian besar pendekatan psikodinamik untuk terapi yang berpotensi terhadap kritik ini terutama yang telah diidentifikasi oleh pelopor terapi perilaku seperti Joseph Wolpe dan Stanley Rachman, kritik mereka terhadap kasus Freud Little Han (lihat kotak 3,2) yang didasarkan pada argument bahwa metode tidak ilmiah dan kesimpulannya tidak masuk akal (Wolpe & Rachman, 1960).
Akan tetapi ada kontra. Pendukung psikoanalisis mengakui bahwa ada validasi yang kurang di beberapa area kunci. Tetapi ilmu eksperimental bukan satu-satunya cara untuk memajukan pengetahuan dan tidak semuanya bisa menerima defenisi operasional dan kuntifikasi variable. Psikoanalisa bisa dipandang lebih menyerupai mengartikan bahasa kuno atau memahami makna pusi daripada mencari tahu metode mana dari iklan yang menjual barang-barang konsumen lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan ekperimental, diaplikasikan tidak tepat, dan tidak ada yang salah dengan klasik atau kritik sastra baik saat mereka ditempatkan dengan benar. Pada kenyataannya, mereka sangat rasional, yang telah meningkatkan pemahaman kita dalam area yang signifikan (Cheshire, 1975, 1979; Conway, 1978). Perselisihan di mana metode untuk memajukan pengetahuan dan memahami fenomena alam yang paling bisa diterapkan pada gangguan mental dan perawatannya.
Berpikiran secara ilmiah klinis baru-baru ini membuat titik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk psikoterapi yang telah divalidasi oleh penelitian eksperimental— empirically supported therapies (Kendall, 1998). Mereka yang mendukung pendekatan eksperimental yang membandingkan keadaan psikoterapi  dengan pengobatan farmakologi, penggunaan obat-obatan. Di Amerika Serikat, administrasi federal makanan dan obat mengatur obat yang yang dapat digunakan untuk merawat gangguan kesehatan mental, hanya menyetujui yang aman dan keefektifannya secara ilmiah. Tetapi tidak ada intansi pemerintah yang melindungi konsumen dari terapi yang tidak efektif atau berbahaya. Sebaliknya, tampaknya bahwa “apa saja” di bidang psikoterapi di mana spekulasi dan firasat tentang efektivitas pengobatan yang diunggulkan jauh lebih banyak daripada data ilmiah yang sebenarnya   (Davison, 1998). Prihatin tentang kecenderungan ini, Divisi Psikologi Klinis dari American Psychological Assocociation (APA) menugaskan satuan tugas untuk mempersiapkan sebuah laporan mengenai psikoterapi yang efektif (Task Force, 1995).
Pendukung titik validasi ilmiah penelitian yang telah menunjukkan perlakuan tertentu untuk lebih efektif daripada yang lainnya untuk masalah tertentu dan gangguan. Data yang paling meyakinkan berasal ari penelitian dengan menggunakan uji coba terkontrol secara acak dimana pasien didistribusikan secara acak di antara perlakuan eksperimen yang berbeda dan kemajuannya diukur secara obyektif dari pre-treatment dan post-treatment dan tindak lanjutnya (follow-up). Table 11.1 berisi daftar dukungan empris yang diidentifinkasi dalam survey terakhir (DeRubeis & Crits-Christoff, 1998).
Studi yang menetapkan efektifitas pengobatan harus terkontrol dengan baik dan memenuhi standar ilmiah yang tinggi. Temuan yang telah direplikasi oleh ilmuwan lain membawa yang paling berat dan paling meyakinkan ketika para peneliti independen yang tidak memiliki loyalitas khusus pada terapi yang diteliti mendapatkan hasil yang sama. Pengobatan efektif dianggap telah membawa manfaat yang lebih besar daripada tanpa pengobatan dalam setidaknya dua penelitian oleh kelompok riset independen. Hal ini dianggap manjur dan spesifik jika telah ditunjukkan lebih unggul  dari pengobatan plasebo. Penelitian yang paling berpengaruh berfokus pada pengobatan pada masalah tertentu atau isu bukan klien pada umumnya. Peningkatan karena obat dievaluasi oleh skor peserta pada tes psikologi yang dapat diandalkan dan valid. Akhirnya, penting bahwa para terapis dalam penelitian dengan hati-hati mengikuti petunjuk pengobatan yang terperinci untuk memastikan bahwa merka benar-benar menggunakan prosedur yang ditunjuk (Chambless & Hollon, 1998).
Dari ribuan studi empiris tentang psikoterapi dengan orang dewasa, terapi yang spesifik telah diidentifikasi efektif dalam aplikasi tertentu, masalah klien terfokus (DeRubeis & Crits-Christoph, 1998). Di antara terapi tersebut, dua kategori yang menonjol : Intervensi cognitive-behavioral dan psikoterapi interpersonal. Sementara bentuk-bentuk awal psikoterapi psikodinamik tetap menjadi rentan terhadap kritik bahwa mereka belum didukung oleh penelitian terkontrol, psikoterapi unterersonal yang berlaku yang telah didasarkan  validitas sebagai sebuah pendekatan tried-and-tested dalam aplikasi untuk depresi (DeRubeis & Crits-Christoff, 1998; Spanier & Frank, 1998) dan bulimia nervosa (Fairburn, 1998).
Untuk mendukung terapi psikodinamik tradisional, telah menunjukkan bahwa studi ekpreimental dari psikoterapi berfokus hampir sepenuhnya pada bentuk pengobatan, prosedur terapi, bukan pada keterampilan terapis dan karakteristik pasien (Garfield, 1998). Penelitian tentang proses terapi, sesi-sesi, akan lebih relevan dengan terapi psikodinamik. Dalam uji coba terkontrol secara acak, pasien yang tidak cocok untuk perawatan atau terapis atas dasar intervensi yang akan diresepkan untuk mereka. Sebaliknya, mereka ditugaskan secara acak,  kontras dengan praktik klinis sebenarnya (Persons & Silberschatz, 1998; Seligman, 1995). Selalin itu, mengkuti petunjuk perawatan terstruktur, seperti yang diperlukan dalam studi penelitian, memungkinkan dokter tidak memeiliki kebebasan dalam mengadaptasikan terapi sesuai kebutuhan klien tertentu (Garfield, 1998).
Ini hal yang menarik, meskipun data menunjukkan bahwa ketika pengobatan melalui protocol yang didirikan ini dibandingkan  dengan perawatan yang dibuat khusus oleh dokter untuk klien tertentu, panduan terapi yang berdasarkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik (Barlow, 1996b; Wilson, 1996). Ini akan dipahami untuk berasumsi bahwa kebijaksanaan dokter yang berpengalamn akan memiliki keunggulan atas protocol penelitian yang kaku dalam memberikan psikoterapi yang efektif, namun bukti untuk ini kurang menunjukkan suatu asumsi wajar yang dapat dibuktikan tidak benar oleh eksperimen terkontrol.
Pengujian perawatan obyektif tampaknya mengharuskan kita untuk mengevaluasi terapi independen dari kualitas pribadi dan bias teoritis dari terapis (Kendall, 1998). Beberapa terapis yang baik mungkin memiliki karakteristik pribadi yang memotivasi pasien untuk berubah bahkan ketika teknik yang digunakan adalah suboptimal. Tetapi jika terapis yang memberikan pengobatan yang berhasil terlepas dari teknik tertentu yang digunakan tentu kita ingin menemukan rahasia mereka sehingga melatih para profesional lebih banyak melakukan seperti mereka! Akhirnya, bisa dikatakan bahwa beberapa bentuk psikoterapi bisa lebih menerima eksperimen psikologis tradisional daripada yang lain. Dokter yang bekerja dalam tradisi psikodinamik biasanya lebih tertarik dalam mencari pemahaman menyeluruh dari fungsi pasien daripada dalam mengukur perilaku tertentu. Mereka biasanya mencari hubungan simbolis dalam materi yang disampaikan oleh pasien dan cenderung lebih tertarik pada proses terapi, dan dalam hubungan antara para partisipan, dari dalam tujuan, data statistik. Sebaliknya, klinisi cognitive-behavioral menemukan metode dan konsep dari psikologi eksperimen lebih menyenangkan dan mendukung eksperimen yang terfokus. Dalam memutuskan bagaimana membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengevaluasi keberhasilan psikoterapi, masalah konseptual perbedaan pendapat atas tujuan, target pengobatan, dan metode paling tidak sama pentingnya dengan masalah empiris tentang kebutuhan untuk mengumpulkan lebih banyak data pada berbagai perawatan yang lebih luas.  
Studi Kasus
Dilansir dari KABAR SURABAYA.COM. (12-03-2010) Bahwa di SMA Panca Manunggal terjadi peristiwa kesurupan masal diantara para siswa kelas tiga ketika sedang dalam jam pelajaran. Peristiwa kerusupan tersebut membuat geger sekolah dan otomatis prosesi belajar mengajar pun terhenti sejenak pada saat itu. 
Dimintai keterangan dari kepala sekolah, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa kesurupan masal tersebut berasal dari kelas 12 IPS 2 kemudian merambat ke tiga kelas lainnya. Pada awalnya seorang siswi menangis ketika ditengah jam pelajaran, kemudian tangisan tersebut berubah menjadi teriakan, lalu seketika beberapa siswa yang didekatnya tertular kesurupan bahkan sampai ke tiga kelas berikutnya.

Analisis Kasus :
Menurut teori dari Freud seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Kejadian diatas sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesurupan, melainkan adalah sebuah fenomena biasa yang dalam istilah Freud disebut dengan Abreaksi.
Abreaksi adalah respons yang ditunjukkan oleh seorang individu dalam kondisi  akibat lepasnya emosi negatif dari bawah sadar, emosi tersebut biasanya sudah lama tertekan dan tersimpan pada level bawah sadar, dan biasanya individu sendiripun sudah lupa atau sama sekali tidak sadar dengan kejadian yang memunculkan emosi tersebut.
Lalu kenapa dapat terjadinya kemasalan dalam abreaksi, adanya sugesti ketika terjadinya kondisi histeris dapat menular pada diri individu lainnya apabila kondisi individu tersebut pun dalam tekanan yang kongruen. Bentuk Abreaksi itu bisa bermacam macam, individu bisa menangis saja, marah marah, berteriak histeris, meronta ronta, bahkan bisa seperti orang yang kesurupan, dan biasanya Abreaksi muncul pada peralihan trance medium ke deep.
Dalam kasus tersebut, yang menjadi korban kesurupan masal adalah siswa-siswi kelas tiga yang akan menghadapi ujian. Adanya tekanan untuk menghadapi ujian suatu hari nanti dan membawa tekanan tersebut pada alam bawah sadarnya, ketika pertahanan diri mereka melemah maka mengakibatkan munculnya suatu reaksi histeris mengeluarkan emosi negative yang berlebihan yang disebut abreaksi atau orang lebih mengenalnya dengan fenomena kesurupan.



BAB III
SIMPULAN DAN SARAN
	Simpulan

Pertama, Sigmund Freud telah berkontribusi dalam mengawali lahirnya psikoterapi modern. Sebagai salah satu model konseling, terapi psikoanalitik dengan tokoh utama Freud ini pada mula kelahirannya banyak mengundang kontroversi namun tetap menarik untuk dibahas, bahkan Freud sendiri masuk dalam deretan Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah versi Michael H. Hart. 
Kedua, pemikirannya mengenai struktur kepribadian yang meliputi id, ego, dan superego banyak mencuri perhatian masyarakat dunia, bahkan dalam pelbagai disiplin ilmu, teorinya mengenai tersebut banyak dipetik. Pemikirannya yang lain tentang struktur pikiran: alam sadar, prasadar, dan asadar juga tak kalah menariknya untuk didiskusikan, terlebih semuanya menjelaskan tentang abnormalitas manusia dari segi psikologis. 
Ketiga, para neofreudian, seperti Adler, Jung, dan lainnya telah memberikan napas segar bagi hidupnya pemikiran Freud. Usaha mereka dalam merevisi dan mengembangkan pemikiran Freud patut kita apresiasi. 
Keempat, terapi psikoanalitik merupakan perawatan yang dikembangkan oleh Freud, dengan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian penyebab-penyebab tak sadar dari tingkah laku abnormal dengan menggunakan metode hipnotis, asosiasi bebas, analisis mimpi, transferensi, dan penafsiran. Kesemua metode, memiliki kekhasan tersendiri dan identitas yang tidak jauh. Namun semuanya bermanfaat jika kita bijak dalam mempergunakannya.

	Saran

Saran kami hanya satu, bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan tapi kami mendorong kepada teman-teman untuk menilik lebih jauh permasalahan terapi psikoanalitik ini dan menyarankan membaca sebanyaknya buku mengenai tersebut. Diharapkan, pada masa yang akan datang, di antara kita ada yang linguis sekaligus psikiater, ibarat kata sekali dayung dua pulau terlampaui.
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