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� Freud berkebangsaan Austria, lahir 6 Mei 
1856 di Pribor, (ketika itu) Austria, lalu
bersama keluarganya pindah ke Wina
dan terus tinggal di kota itu. Ia berasaldan terus tinggal di kota itu. Ia berasal
dari keluarga miskin, ayahnya adalah
pedagang bahan wol yg tidak terlalu
sukses. Sejak kecil Freud sudah
menunjukkan kecerdasan yang luar
biasa.



Bukti klinis untuk membenarkan alam 
ketidaksadaran manusia dapat dilihat dari 
hal-hal berikut, seperti :

� Mimpi
Salah Ucap� Salah Ucap

� Asosiasi Bebas



� Dalam teori tentang alam sadar (Conscious 
Mind), Freud menjelaskan bahwa alam
sadar adalah satu-satunya bagian yang 
memiliki kontak langsung dengan realitas. 

� Kesadaran itu merupakan suatu bagian� Kesadaran itu merupakan suatu bagian
terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran
manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti
gunung es yang ada di bawah permukaan
laut, dimana bongkahan es itu lebih besar di
dalam ketimbang yang terlihat di
permukaan. 



� Demikianlah juga halnya dengan 
kepribadian manusia, semua 
pengalaman dan memori yang tertekan 
akan dihimpun dalam alam bawah sadar.akan dihimpun dalam alam bawah sadar.



� Terkait dengan alam sadar ini adalah apa
yang dinamakan oleh Freud sebagai
alam pra-sadar (Preconscious Mind), 
yaitu jembatan antara Conscious dan
Unconscious, berisikan segala sesuatu
yang yang dengan mudah dipanggil keyang yang dengan mudah dipanggil ke
alam sadar, seperti kenangan-kenangan
yang walaupun tidak kita ingat ketika kita
berpikir, tetapi dapat dengan mudah
dipanggil lagi, atau seringkali disebut
sebagai “kenangan yang sudah tersedia” 
(available memory). 



� Alam bawah sadar (Unconscious Mind), 
merupakan bagian yang paling dominan 
dan penting dalam menentukan perilaku 
manusia. 

� Mencakup segala sesuatu yang sangat � Mencakup segala sesuatu yang sangat 
sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu 
dan insting kita serta segala sesuatu 
yang masuk ke dalamnya karena kita 
tidak mampu menjangkaunya, seperti 
kenangan pahit atau emosi yang terkait 
dengan trauma.



� Freud berpendapat bahwa alam bawah 
sadar adalah sumber dari motivasi dan 
dorongan yang ada dalam diri kita, 
apakah itu hasrat yang sederhana seperti 
makanan atau seks, daya-daya neurotik, 
atau motif yang mendorong seorang 
seniman atau ilmuwan berkarya. Namun seniman atau ilmuwan berkarya. Namun 
anehnya, menurut Freud, kita sering 
terdorong untuk mengingkari atau 
menghalangi seluruh bentuk motif ini naik 
ke alam sadar. Oleh karena itu, motif-
motif itu kita kenali dalam wujud samar-
samar.



� Tidur merupakan kebalikan dari keadaan
terjaga, namun kedua keadaan itu memiliki
kesamaan. Kita berpikir saat kita tidur, 
seperti yang ditunjukan oleh
mimpi,walaupun jenis pikiran dalam tubuh
kita berbeda dari jenis yang kita lakukankita berbeda dari jenis yang kita lakukan
saat terjaga. Kita membentuk memori saat
tidur, seperti yang kita ketahui dari fakta
bahwa kita mengingat mimpi.  Tidur kita
perlukan untuk proses adaptasi dan
pertahanan diri (teori Presevasi dan
Proteksi).



� Analisis pola gelombang otak saat kita 
tertidur menyatakan bahwa tidur memiliki 
lima stadium: empat kedalaman tidur dan 
stadium kelima, yang dikenal sebagai 
gerakan mata cepat (REM; rapid eye gerakan mata cepat (REM; rapid eye 
movement). 



� Menurut Freud ada hubungan yang kuat 
antara proses dan mimpi seseorang 
dengan kehidupannya, apakah 
kehidupan masa lalu, masa kini atau kehidupan masa lalu, masa kini atau 
harapan-harapannya (kehidupan masa 
mendatang).



Stadium-stadium tersebut, yaitu:

� Alpha →  masih dalam kondisi sadar, 
relaks

� Theta →  pre-consciuos, awal fase
ketidaksadaran
Spindle →  fase lebih tinggi dari pre-
ketidaksadaran

� Spindle →  fase lebih tinggi dari pre-
conscious

� Delta →  Fase ketidaksadaran
(unconscious)

� REM (rapid eye movement) → Fase mimpi



�NarcolepsiNarcolepsiNarcolepsiNarcolepsi

�SomnambulismSomnambulismSomnambulismSomnambulism�SomnambulismSomnambulismSomnambulismSomnambulism

�Sleep ParalysisSleep ParalysisSleep ParalysisSleep Paralysis



� Narkolepsi (narcolepsy) adalah 
gangguan tidur yang cukup umum 
diderita, namun seperti gangguan tidur 
lainnya ia juga amat jarang dikenali oleh 
masyarakat.masyarakat.

� Narkolepsi dalam bahasa awam, bisa 
dikatakan sebagai serangan tidur dimana 
penderitanya amat sulit mempertahankan 
keadaan sadar. 



1. Rasa Kantuk Berlebihan
2. Katapleksi
3. Sleep Paralysis

Hypnagogic/hypnopompic Hallucination4. Hypnagogic/hypnopompic Hallucination



� Berjalan sambil tidur atau 
somnambulism, adalah penyakit yang 
ditandai dengan gerakan berjalan pada 
saat tidur. Si penderita mungkin juga saat tidur. Si penderita mungkin juga 
dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan 
yang lain, seperti berbicara atau makan 
pada saat tidur. Berjalan sambil tidur 
khususnya dapat terjadi pada saat tidur 
yang terlalu nyenyak.



� Sedang dalam masa pengobatan. 
Banyak pengobatan yang dapat 
mengganggu siklus tidur seseorang, 
diantaranya obat penenang, pengobatan 
anti gila, obat perangsang dan obat anti anti gila, obat perangsang dan obat anti 
alergi.

� Menderita suatu penyakit. Banyaknya 
kondisi dan penyakit yang dapat 
mempengaruhi siklus tidur dan 
mendukung terjadinya penyakit ini.



� Menurut medis, keadaan ketika orang 
akan tidur atau bangun tidur merasa 
sesak napas seperti dicekik, dada sesak, 
badan sulit bergerak dan sulit berteriak 
disebut sleep paralysis alias tidur 
lumpuh (karena tubuh tak bisa bergerak lumpuh (karena tubuh tak bisa bergerak 
dan serasa lumpuh). 

� Menurut Al Cheyne, peneliti dari 
Universitas Waterloo, Kanada, sleep 
paralysis, adalah sejenis halusinasi 
karena adanya malfungsi tidur di tahap 
rapid eye movement (REM). 



� Meski biasa terjadi, gangguan tidur ini 
patut diwaspadai. Pasalnya, sleep 
paralysis bisa juga merupakan pertanda 
narcolepsy (serangan tidur mendadak narcolepsy (serangan tidur mendadak 
tanpa tanda-tanda mengantuk), sleep 
apnea (mendengkur), kecemasan, atau 
depresi. 




