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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan antara orang tua-anak, dan antar saudara kandung tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan seseorang. Hubungan antar saudara 

kandung merupakan hubungan unik yang abadi dari masa awal 

kehidupan hingga akhir kehidupan. Dalam perjalanannya hubungan 

antar saudara kandung mengalami perubahan seiring dengan tahap 

perkembangan seseorang. 

Furman dan Buhrmester (dalam Criss & Shaw, 2005) menyatakan 

bahwa salah satu dimensi dari hubungan antar saudara kandung adalah 

persaingan antar saudara kandung (Sibling Rivalry). Persaingan antar 

saudara kandung adalah kompetisi dan rasa cemburu antar saudara 

kandung untuk memperebutkan kasih sayang dan perhatian orang tua 

(Priatna &Yulia 2006). Persaingan antar saudara kandung merupakan 

hal yang wajar dan biasa terjadi pada masa anak-anak awal hingga 

anak-anak akhir. Persaingan tersebut biasanya tidak disertai dengan 

kebencian dalam hati serta motif-motif negatif lainnya (Priatna & Yulia 

2006). Meskipun terdapat persaingan antara saudara kandung, tetap ada 

afeksi yang berperan di dalamnya, sehingga setelah berkonflik mereka 

akan segera berdamai dan kembali melindungi dan menyayangi satu 

sama lain. Menurut Dunn dan Munn (dalam Papalia, Olds, & Feldman 

2007) konflik antar saudara kandung dapat mengantarkan anak untuk 

lebih memahami mengenai hubungan sosial. Meskipun demikian, jika 
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persaingan antar saudara kandung tersebut tidak segera terselesaikan, 

maka tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan 

menimbulkan masalah bahkan hingga pada masa dewasa.  

Menurut Maslim (2001) bahwa rasa persaingan atau iri hati antar 

saudara menjadi permasalahan yang serius jika persaingan tersebut 

ditandai oleh perasaan negatif yang berlebihan. Dalam kasus yang berat 

persaingan ini disertai oleh rasa permusuhan yang terbuka, trauma fisik, 

sikap jahat, dan upaya mencelakai saudaranya. Dalam kasus yang 

ringan rasa persaingan atau iri hati tersebut dapat terlihat dari 

ketidakmauan untuk berbagi, kurangnya pandangan positif, dan 

langkanya interaksi yang ramah. 

Berdasarkan perkembangannya, intensitas persaingan antar 

saudara kandung ini akan berkurang seiring dengan berjalannya 

individu menuju tahap perkembangan yang lebih jauh. Persaingan antar 

saudara kandung pada masa anak-anak awal akan lebih sering terjadi 

secara verbal dari pada fisik. Masing-masing dari mereka akan 

menunjukan agresinya saat berkonflik, namun setelah itu akan 

berdamai dan memperlihatkan rasa peduli dan afeksinya satu sama lain.  

Menurut Dunn  (dalam Papalia, dkk., 2007) persaingan antar 

saudara kandung pada masa anak-anak madya memiliki intensitas yang 

paling tinggi. Pada masa ini anak-anak menunjukan rasa iri hari, 

kompetitif. Pada usia 7-9 tahun anak-anak mulai senang bermain 

dengan teman sebayanya sehingga mulai hilang afeksi dan intimacy 

terhadap saudara kandungnya. Namun demikian mereka menyadari 

bahwa keesokan harinya mereka akan tetap bertemu dengan saudara 
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kandungnya sehingga setelah berkonflik, antar saudara kandung akan 

berdamai dan melakukan aktivitas seperti biasa.  

Menurut Laursen (dalam Papalia, dkk., 2007) menuju pada masa 

anak-anak akhir, hubungan antar saudara kandung akan lebih sedikit 

intensitasnya dibandingankan dengan hubungan anak dengan orang tua 

dan temannya. Anak-anak pada masa anak-anak akhir akan lebih sedikit 

terpengaruh dengan hubungan persaudaraannya dibandingkan pada 

masa anak-anak awal dan madya. Buhrmester dan Furman  (dalam 

Papalia, dkk., 2007) menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena 

saudara yang lebih tua menurunkan sifat tegasnya terhadap saudara 

yang lebih muda, sedangkan saudara yang lebih muda tidak lagi 

membutuhkan perlindungan atau supervisi yang lebih dari kakaknya. 

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Brooks (1999) bahwa 

persaingan antar saudara kandung biasa terjadi pada anak usia balita 

dan usia sekolah, kemudian akan berangsur-angsur berkurang seiring 

dengan meningkatnya kedewasaan seseorang.  

Pada umumnya hubungan antar saudara kandung pada usia 

dewasa madya bergerak menuju perubahan yang positif. Usia dewasa 

madya merupakan usia yang dianggap sebagai masa hiatus / masa 

tenang antara dewasa awal dan dewasa akhir. Sebagian besar orang 

pada usia dewasa madya mengalami puncak karir dan puncak 

kesuksesan dalam hidupnya (Papalia, dkk., 2007). Pada usia ini antar 

saudara saling memberikan dukungan satu sama lain dan menjalin 

kedekatan yang lebih erat, hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Cicirelli dan Scott (dalam Santrock, 2002).  
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Menurut Bedford, Cicirelli, Putney dan Bengtson (dalam Papalia, 

dkk., 2007) setelah mencapai kesuksesan dalam karir dan keluarga, 

antar saudara kandung mungkin akan memperbaruhi dan memperbaiki 

hubungannya. Putney dan Bengston  (dalam Papalia, dkk., 2007) juga 

menambahkan adanya kemungkinan pengaruh eksistensi satu sama lain 

terhadap kualitas hubungan antar saudara pada dewasa madya. Konflik 

antar saudara kandung cenderung akan berkurang disebabkan oleh 

saudara yang bertikai tinggal di tempat yang berbeda dan tengah sibuk 

dengan urusannya masing-masing sehingga akan lebih jarang bertatap 

muka satu sama lain. 

Namun demikian pada kenyataannya masih dapat ditemui 

beberapa kasus persaingan antar saudara kandung yang ditemukan pada 

masa dewasa madya. Menurut survey secara insidental yang dilakukan, 

6 dari 10 responden memiliki, mengenal atau mengetahui adanya 

persaingan antar saudara kandung yang terjadi pada dewasa madya 

yang terjadi pada keluarga besar maupun lingkungan sekitarnya. 

Persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya muncul bukan 

hanya didasari pada kompetisi mendapatkan kasih sayang orang tua 

semata, namun juga termasuk didalamnya kecemburuan terhadap status 

sosial ekonomi yang lebih tinggi yang dimilki oleh saudara kandung 

atau kecemburuan terhadap kehidupan yang lebih baik yang dimiliki 

oleh saudara kandungnya (Nandwana & Katoch, 2009). Adapun 

persaingan tersebut biasanya merupakan akibat dari persaingan antar 

saudara kandung yang terjadi pada masa sebelumnya (Bedford dalam 

Conger & Little, 2010). 
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 Beberapa kasus persaingan antar saudara kandung yang terjadi 

pada usia madya didasari oleh perebutan harta warisan. Persaingan 

yang terjadi mengakibatkan tewasnya salah satu saudara kandung. 

Seperti yang dilansir pada Batam Tribunnews.com pada Jum’at, 9 

Februari 2017, persaingan antar saudara kandung Anton (52) dengan 

Subianto (64) yang dipicu oleh dendam lama Anton pada Subianto 

mengenai harta warisan membuat Anton lepas kendali hingga 

mengakibatkan tewasnya Subianto (Anonim, 10 Februari 2017). Kasus 

lain juga terjadi di Buton seperti yang terlansir pada Kompas.com, 

Rabu, 12 Juli 2017. Seorang kakak (HR) tega membunuh adiknya, 

Ratna (40) karena memperebutkan harta warisan orang tuanya (Neke, 

12 Juli 2017). Kedua kasus di atas menunjukan adanya persaingan antar 

saudara kandung yang terjadi pada dewasa madya dan sebagian besar 

disebabkan oleh perebutan harta warisan serta dendam di masa lalu. 

Adapun dampak dari persaingan antar saudara kandung yang terjadi 

hingga menewaskan salah satu dari saudara kandung.  

Selain kasus yang ditemukan pada artikel online di atas, peneliti 

juga melakukan wawancara penjajagan dengan individu yang orang 

tuanya mengalami persaingan antar saudara kandung di usia madya. 

Peneliti menemukan kasus dimana persaingan antar saudara pada masa 

anak-anak yang belum terselesaikan menjadi masalah yang nyaris 

memecah jalinan sebuah keluarga besar. A seorang pria berusia 58 

tahun yang memiliki 8 saudara kandung, dianggap sebagai “musuh” 

dari hampir semua saudara kandungnya. A memiliki kemampuan 

ekonomi yang paling rendah diantara saudara kandungnya. B yang 
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berusia 62 tahun merupakan kakak kandung A. Sejak kecil B adalah 

anak yang pandai, hingga sekarang ia menjadi seorang wirausaha yang 

cukup sukses. Sebagai adik yang tidak memiliki harta sebanyak B, A 

sering mencibir hal-hal yang dilakukan oleh B melalui group chat 

keluarga besar.  

Bukan hanya itu, A juga selalu mengatakan pada anaknya untuk 

tidak kalah baik secara prestasi maupun gaya hidup dari sepupu-

sepupunya. A dan anak dari A juga sering mencibir hampir semua 

saudara sepupunya yang dianggap hanya bisa menghabiskan uang. 

Kesal dengan ulah A, B sempat beradu mulut hingga pada akhirnya 

memutuskan untuk menghindari dan mencoba tidak berinteraksi dengan 

A. Setelah melakukan wawancara lebih dalam, diketahui bahwa sejak 

kecil A adalah anak yang berbeda dengan saudaranya yang lain. A 

dikenal senang mengadu domba saudaranya, apa yang ia minta harus 

segera terpenuhi. Dari kesembilan saudara kandung tersebut, A 

memiliki paling banyak konflik dengan hampir seluruh saudara 

kandungnya. Akibatnya kini A dijauhi oleh saudara-saudara 

kandungnya. 

Menurut hasil survey yang dilakukan peneliti pada 10 orang, 

beberapa kasus yang ditemukan mengenai persaingan antar saudara 

kandung pada dewasa madya yang berujung maut serta wawancara 

penjajagan, dapat disimpulkan juga bahwa persaingan antar saudara 

kandung pada masa dewasa madya memberikan banyak kerugian bagi 

keduabelah pihak, seperti terganggunya pemenuhan tugas 

perkembangan pada masa dewasa madya menuju ke dewasa akhir, 
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retaknya hubungan antar anggota keluarga besar, stress, masa tua yang 

tidak bahagia, hingga dapat mengakibatkan tindakan kriminal serta 

tewasnya seseorang.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apa 

sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung pada masa dewasa madya,  selain itu peneliti juga tertarik 

untuk mengetahui dinamika persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi pada masa dewasa madya terutama pada persepsi subjek 

terhadap persaingan/konflik yang terjadi maka dilakukan penelitian 

menggunakan metode kualitatif. 

B. Identifikasi Masalah 

Hal-hal yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persaingan antar saudara 

pada masa dewasa madya? 

2. Bagaimanakah dinamika persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi pada masa dewasa madya? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi serta dinamika persaingan antar saudara kandung 

yang terjadi pada dewasa madya. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari 

segi teoritis maupun praktis antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi perkembangan 

mengenai persaingan antar saudara kandung khususnya yang terjadi 

pada usia dewasa madya. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu menambah 

pengetahuan, pemahaman, mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi serta dinamika terjadinya persaingan antar saudara 

kandung pada usia dewasa madya. 


