
 

 

61 

 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa 

persiapan. Persiapan tersebut seperti mencari dan menentukan subjek 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dewasa 

madya usia 40-65 tahun yang menjadi salah satu pihak bertikai dalam 

persaingan antar saudara kandung yang terjadi dalam keluarga.  

Setelah mempersiapkan subjek sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan, selanjutnya peneliti menyusun pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara yang dibuat telah disesuaikan dengan hal yang 

akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi persaingan antar saudara kandung. Adapun metode 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur, dimana peneliti dapat dengan fleksibel menambah 

beberapa pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan pada 

pedoman wawancara sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga 

mempersiapkan alat bantu berupa smartphone untuk merekam isi 

wawancara, serta buku catatan untuk mencatat poin-poin penting selama 

wawancara berlangsung.  

Tahap yang terakhir adalah tahap pengenalan dan pendekatan 

serta menjelaskan maksud dan tujuan penelitian terhadap subjek. Hal ini 

dilakukan agar subjek merasa nyaman dengan keberadaan peneliti, 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya bias dan kurangnya reaktifnya 
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subjek selama proses pengambilan data. Selain hal tersebut, peneliti juga 

meminta masing-masing subjek untuk menandatangani surat 

kesanggupan untuk menjadi salah satu subjek dalam penelitian ini.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data. Peneliti 

melakukan proses wawancara sesuai dengan pedoman wawancara. 

Adapun pedoman wawancara yang dibuat mengacu pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi munculnya persaingan antar saudara kandung. 

Meskipun demikian, peneliti juga tetap mencatat hal-hal penting diluar 

pedoman wawancara tersebut. 

Penelitian dimulai pada bulan Juni 2017 dan berakhir pada bulan 

September 2017. Peneliti menggunakan alat bantu berupa smartphone 

untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan pada seluruh subjek. 

Adapun durasi wawancara disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan 

kesediaan subjek dalam melakukan proses pengambilan data. 

Tabel 1. Jadwal Wawancara dengan Subjek 

No. Subjek Tanggal Wawancara Waktu Tempat 

1. RL 

17 Juni 2017 14.00-15.00 Rumah Subjek 

19 Agustus 2017 13.00-14.00 
Rumah Saudara 

Subjek 

7 September 2017 19.00-19.15 Via Telepon 

2. MG 

22 Juni 2017 16.00-17.00 Rumah Subjek 

9 September 2017 13.00-13.45 Rumah Subjek 

27 September 2017 18.30-18.50 Rumah Subjek 
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3. PT 
6 Juli 2017 18.00-20.00 Rumah Subjek 

9 September 2017 18.00-18.45 Rumah Subjek 

  

Tabel 2. Jadwal Wawancara Triangulasi  

No. Inisial Tanggal Wawancara Waktu Tempat 

1. HW 17 Juni 2017 18.00-19.00 Cafe TTH 

2. LG 22 Juni 2017 16.30-17.00 Rumah Subjek 

3. AP 6 Juli 2017 19.30-20.00 Rumah Subjek 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama Subjek   : RL 

Umur Subjek   : 48 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan Subjek saat ini : Wirausaha 

Anak ke-   : 1 dari 3 bersaudara 

  Subjek RL berusia 48 tahun memiliki dua saudara kandung 

yaitu adik perempuan yang berusia 46 tahun serta adik laki-laki 

berusia 45 tahun. RL adalah seorang wirausaha yang memiliki 

kemampuan ekonomi paling baik diantara adik-adiknya. Menurut 

pernyataan RL, adiknya hanya Ibu rumah tangga biasa. Suami adik 

perempuan RL bekerja serabutan dan beberapa saat yang lalu sering 

mengikuti investasi-investasi namun selalu tidak membuahkan hasil. 

Adik perempuan RL memiliki tiga anak. Anak yang pertama telah 

bekerja di Jakarta, anak kedua bekerja di sebuah pabrik kemudian 
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anak terkahir masih duduk di bangku SMA. Adik laki-laki RL 

bekerja sebagai salah satu staff di perusahaan telepon seluler 

(Telkomsel) mengatur bagian kendaraan perusahaan. Istrinya hanya 

seorang ibu rumah tangga. Adik laki-laki RL memiliki 2 anak, anak 

pertama duduk di bangku SMA sedangkan anak kedua masih duduk 

di bangku SMP. Melalui hasil wawancara terlihat perbedaan status 

ekonomi yang dimiliki oleh RL dan kedua adiknya. RL memiliki 

status dan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dari pada adik-

adiknya sehingga terkadang RL membantu memenuhi kebutuhan 

ekonomi adik-adik RL maupun orang tua RL. 

b.  Hasil Wawancara 

1) Persaingan antar Saudara Kandung yang Sedang Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa persaingan saudara kandung yang sedang 

terjadi dimunculkan dalam bentuk kebencian, kecemburuan, 

permusuhan serta kompetisi diantara subjek dan saudara 

kandungnya terutama adik perempuan subjek. Beberapa 

pernyataan  subjek pada  hasil wawancara memperlihatkan 

sosok adik perempuan subjek yang tidak mau kalah dan tidak 

mau diremehkan oleh subjek. Walaupun memiliki 

keterbatasan ekonomi, namun dirinya tetap membeli sepeda 

motor yang sama dengan yang akan dibeli oleh subjek agar 

terlihat tidak kalah dari subjek. Hal ini membuat subjek kesal. 

Subjek merasa kesal karena adik perempuannya ingin 

memiliki apa yang ia miliki dan mencoba menyaingi subjek 
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dengan cara membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan 

menggunakan uang pinjaman dari subjek. 

Perasaan kesal dan kemarahan lain timbul saat subjek 

menganggap bahwa adik-adiknya hanya dapat menyusahkan 

orang tua terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. Kekesalan subjek pada perilaku adik-adiknya ini 

menjadikan subjek memiliki prasangka bahwa adik-adiknya 

akan menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya pasca 

Bapak subjek meninggal sehingga subjek memutuskan untuk 

memegang sertifikat rumah tersebut tanpa sepengetahuan 

adik-adik subjek. Selain itu, subjek juga  memegang ATM 

milik Ibunya agar adik-adiknya tidak dapat mengambil uang 

pensiunan Bapak subjek dengan seenaknya. Subjek 

berpendapat jika dirinya adalah orang yang paling tepat untuk 

membawa sertifikat tersebut dan melakukan tindakan yang 

paling benar untuk menyimpan ATM pribadi milik Ibu 

subjek. Namun demikian, timbul kemarahan dari adik-adik 

subjek terhadap keputusan yang dibuat oleh subjek. Adik-adik 

subjek merasa subjek tidak pantas mengambil keputusan 

secara sepihak untuk memegang sertifikat rumah serta 

menyita ATM Ibunya. Hal ini memunculkan kebencian dan 

kemarahan adik perempuan subjek yang diwujudkan dengan 

tindakan agresif pada subjek serta persaingan melalui 

pernyataan berkompetisi secara ekonomi pada subjek. 
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Perhatian lebih yang diberikan oleh Ibunya kepada 

adik-adik subjek dan keponakan-keponakan subjek membuat 

subjek memiliki rasa cemburu karena diperlakukan berbeda. 

Hal ini diperparah dengan penyataan subjek yang menyatakan 

jika adik-adik serta Ibunya tidak mau membantu ketika subjek 

memiliki kesulitan untuk mengurus suaminya yang sedang 

sakit. Subjek merasa cemburu dan kecewa saat Ibu subjek 

lebih memilih untuk tidak bertemui dengannya dari pada 

harus dijauhi oleh adik-adik dan keponakan-keponakan 

subjek. Subjek merasa sakit hati karena telah memberikan 

segala hal yang tidak diberikan adik-adiknya untuk orang 

tuanya namun tetap tidak mendapatkan perhatian yang sama 

dari orang tua terutama Ibu dibanding dengan perhatian yang 

didapat oleh adik-adiknya. Perasaan kecewa dan cemburu 

tersebut kemudian memunculkan perasaan kompetisi pada 

subjek dengan menunjukan bahwa dirinya lebih baik dan tidak 

menyusahkan orang tua seperti adik-adiknya. 

Keputusan sepihak untuk memegang sertifikat rumah,  

penyitaan terhadap ATM pribadi Ibu subjek, perlakuan tidak 

hormat yang ditunjukan oleh adik-adiksubjek serta perilaku 

acuh tak acuh yang diberikan oleh Ibu dan adik-adik subjek 

saat subjek membutuhkan bantuan membuat subjek merasa 

sangat kesal dan kecewa. Kekesalan dan kemarahan subjek 

telah menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara 

subjek dan adik-adik subjek hingga subjek berhenti 
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berkomunikasi dan tidak mau menganggap kedua adiknya 

sebagai saudara kandungnya.  

2) Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan 

persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi pada 

masa anak-anak hingga remaja subjek. Subjek mulai 

menyadari adanya rasa iri yang ia rasakan saat masa anak-

anak dan menjadi semakin parah menjelang remaja. Subjek 

memiliki rasa cemburu pada kedua adiknya karena selalu 

mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah, 

sedangkan subjek harus menunggu dan berusaha 

mengumpulkan uang sendiri untuk membeli barang yang ia 

inginkan. 

Persaingan antar saudara kandung pada masa anak-

anak mempengaruhi hubungan subjek dengan orang tua 

hingga kini. Hal ini dijelaskan oleh subjek pada saat 

wawancara. Subjek masih mengingat dan memiliki rasa 

cemburu terhadap adik-adiknya yang dari dulu selalu 

terpenuhi keinginannya oleh orang tuanya terutama Ibu subjek 

tanpa harus menabung dan membelinya menggunakan uang 

seperti yang dilakukan subjek. Hal ini membuat subjek sering 

mengalami persaingan dengan adik perempuannya dan 

memiliki hubungan yang tidak dekat dengan Ibu. 
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3) Faktor Orang Tua 

Faktor orang tua pada konteks ini mencakup hubungan 

dan perilaku orang tua pada subjek saat masa anak-anak 

hingga sekarang. Menurut pengakuan subjek, subjek memiliki 

hubungan yang lebih dekat dengan Bapak dibandingkan Ibu. 

Hal ini dinyatakan secara langsung oleh subjek saat 

wawancara berlangsung. Setelah Bapak subjek meninggal, 

subjek memiliki hubungan yang renggang dengan Ibunya. Hal 

ini dikarenakan sikap Ibu subjek yang dianggap lebih 

memihak pada adik-adiknya. Kerenggangan tersebut dapat 

terlihat dari pengakuan subjek yang menyatakan bahwa 

dirinya telah berhenti berkomunikasi dengan Ibunya selama 3 

bulan.  

Saat masih anak-anak subjek sering merasa 

diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya hal ini ditunjukan 

pada hasil wawancara subjek yang menyatakan bahwa Ibunya 

lebih bersikap khawatir terhadap adik-adiknya, sedangkan 

Bapaknya lebih bersikap keras padanya ketimbang pada adik-

adiknya. Selain itu, subjek juga merasa bahwa Ibunya 

bersikap sama seperti kedua saudaranya yang tidak mau 

membantu ketika ia membutuhkan bantuan. Ini dapat 

disimpulkan dari sikap Ibunya yang menolak subjek untuk 

tinggal di rumah bersama suaminya karena dirasa 

menyusahkan. Ibu subjek lebih memilih untuk tidak bertemu 

dengan subjek daripada harus dijauhi oleh adik-adik dan 
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keponakan subjek lainnya. Hal ini membuat subjek merasa 

kecewa dan cemburu dengan perilaku Ibunya. Subjek kecewa 

karena walaupun telah menjadi pribadi yang lebih sukses 

dibanding adik-adiknya, sehingga dapat membantu kebutuhan 

ekonomi adik-adik serta orang tua, namun Ibu subjek tetap 

memihak adik-adik subjek yang menurut subjek hanya dapat 

menyusahkan orang tua.  

4) Faktor Saudara Kandung 

Faktor saudara kandung pada konteks ini mencakup 

hubungan antar saudara kandung sifat dan kepribadian 

saudara kandung, serta sikap dan perilaku saudara kandung. 

Rasa cemburu pada kedua adiknya saat masa anak hingga 

remaja membuat subjek memiliki hubungan yang kurang baik 

dengan adik perempuannya. Pada masa dewasa khususnya 

pada masa dewasa madya, subjek memiliki hubungan antar 

saudara kandung yang telah renggang dengan kedua adik 

subjek selama 3 bulan, hal ini diungkapkan oleh subjek secara 

langsung melalui wawancara. Hubungan dengan adik-adik 

subjek yang rendah membuat subjek kemudian kurang 

melakukan komunikasi dengan kedua adiknya. Hal tersebut 

mengakibatkan lebih seringnya terjadi kesalahpahaman 

diantara mereka yang memicu timbulnya persaingan antar 

saudara kandung.  

Kerenggangan hubungan antar saudara kandung 

diantara subjek dan adik-adiknya terjadi karena rasa kekesalan 
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subjek terhadap kedua adiknya yang dianggap tidak 

memperdulikan orang tuanya. Hal ini disimpulkan dari 

kekesalan subjek yang mengetahui tindakan adiknya yang 

sering meminjam uang kepada kedua orang tua subjek dan 

tidak mengembalikannya hingga semua harta milik orang tua 

subjek tidak tersisa. Selain itu, setelah mengetahui bahwa 

sertifikat rumah serta ATM milik orang tuanya telah 

diamankan oleh subjek, adik-adik subjek memperlakukan 

subjek secara tidak hormat. Ditunjukan dengan pernyataan 

subjek yang menunjukan adanya sikap agresif seperti 

membentak dan berkata kasar dari kedua adiknya atas 

keputusan yang ia ambil tersebut. Hal tersebut menyebabkan 

subjek merasa kecewa dan malu memiliki adik yang dianggap 

tidak bisa menghormati kakaknya. 

5) Faktor Ekonomi. 

Faktor ekonomi muncul pada awal wawancara cukup 

tinggi intensitasnya. Pada awal wawancara subjek terus 

menerus menerangkan bahwa orang tuanya 

memperlakukannya berbeda dari pada kedua adiknya karena 

dianggap sudah “mapan”. Subjek merasa orang tuanya lebih 

memperdulikan kedua adiknya seperti pada saat Bapaknya 

memutuskan untuk memberikan bagian paling sedikit dari 

hasil penjualan tanah pada subjek karena dirasa telah mampu 

secara ekonomi. Adapun kemampuan ekonomi yang baik 

yang dimiliki oleh subjek membuat timbulnya rasa ingin 
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menyaingi dari adik perempuan subjek. Adik perempuan 

subjek ingin memiliki apa yang subjek miliki namun 

demikian, subjek merasa jika adiknya tidak bisa memiliki 

semua yang ia miliki karena merasa adiknya tidak memiliki 

ekonomi sebaik dirinya sehingga adalah tidak mungkin bagi 

adik subjek untuk menyaingi subjek. 

Faktor ekonomi ini memiliki pengaruh yang cukup 

kuat bagi hubungan antar saudara kandung subjek. Terlihat 

dari adanya perubahan yang besar pada perilaku adik-adik 

subjek saat subjek memutuskan untuk tidak lagi mendukung 

kedua adiknya secara materil. Adik subjek menghindar ketika 

subjek membutuhkan bantuan, berkata kasar, serta bentuk 

agresi seperti berteriak-teriak di depan umum menjadi contoh 

bentuk perubahan sikap adik-adik subjek pasca berhentinya 

dukungan materil yang diberikan oleh subjek. 

6) Warisan Orang Tua 

Selain faktor ekonomi, faktor baru lain yang muncul 

adalah warisan orang tua. Kesulitan ekonomi yang dimiliki 

oleh adik-adik subjek, membuatnya curiga dan berprasangka 

bahwa salah satu dari adiknya akan menggadaikan sertifikat 

rumah yang merupakan harta terakhir yang dimiliki oleh 

kedua orang tua subjek. Maka dari itu kemudian subjek secara 

diam-diam dan hanya atas sepengetahuan saudara dari Ibunya, 

membawa sertifikat rumah tersebut tanpa sepengetahuan 

kedua adiknya. Hal ini rupanya menimbulkan perlawanan dari 
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adik-adik subjek. Saat adik-adik subjek tahu, adik-adik subjek 

berperilaku sangat tidak hormat kepada subjek. Hal ini 

ditunjukan saat kedua adik subjek menegurnya dengan kata-

kata kasar karena telah mengambil apa yang bukan haknya. 

Hal tersebut membuat adanya kerenggangan hubungan 

diantara subjek dan adik-adik subjek hingga permusuhan dan 

kebencian. 

7) Kombinasi Jenis Kelamin antar Saudara Kandung 

Melalui hasil wawancara diperoleh fakta bahwa subjek 

lebih sering memiliki persaingan dengan adik perempuannya. 

Hal ini ditunjukan dari jawaban subjek mengenai perilaku 

adik perempuan subjek yang selalu ingin memiliki apa yang ia 

miliki seperti tas, pakaian, dan lain-lain. Namun kompetisi 

atau rasa cemburu ini tidak dirasakan subjek terhadap adik 

laki-laki subjek. 

8) Urutan Kelahiran 

Sebagai anak pertama, subjek sering merasa diberi 

perlakuan yang berbeda dari kedua adik-adiknya. Hal ini 

dicontohkan subjek saat subjek masih duduk di bangku SMP, 

orang tuanya mengajarkan ia untuk selalu mandiri dan 

membeli apa yang ia mau dari hasil tabungannya sendiri, 

berbeda dengan adik-adiknya yang hanya tinggal meminta 

pada orang tua. Selain itu pada masa dewasa awal, Bapak 

subjek juga menunjukan perlakuan yang berbeda karena 

alasan bahwa subjek adalah anak pertama. Bapak subjek 
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memberi dukungan secara ekonomi lebih banyak kepada adik-

adik subjekdari pada yang diberikan pada subjek. Hal ini 

membuat subjek merasa kesal, iri dan kecewa. Perhatian yang 

berbeda juga dirasakan oleh subjek terlihat dari penyataan 

subjek yang menyatakan bahwa Ibunya lebih khawatir pada 

kedua adiknya dari pada dirinya. 

c. Dinamika Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 1 

Persaingan antar saudara kandung yang terjadi pada 

subjek 1 dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun faktor internal yaitu jenis kelamin dan urutan 

kelahiran. Subjek mengalami persaingan baik yang terjadi 

pada saat ini atau pada masa anak-anak hingga remaja yang 

lebih besar frekuensinya dengan adik perempuan subjek. Hal 

ini dikarenakan adanya persamaan kebutuhan diantara 

keduanya, sehingga saat subjek memiliki suatu barang, adik 

perempuan subjek akan merasa ingin memiliki barang yang 

sama yang dimiliki oleh subjek sehingga menimbulkan 

kecemburuan dan persaingan dalam mendapatkan kebutuhan-

kebutuhan lainnya.   

Sebagai anak pertama, subjek dididik untuk menjadi 

anak yang mandiri. Perhatian yang diberikan Ibu subjek pada 

subjek lebih sedikit dari pada yang diberikan pada adik-adik 

subjek. Pola ini terbawa hingga subjek dewasa. Ibu subjek  

lebih memihak pada adik-adik subjek walaupun dirinya lebih 

sedikit menyusahkan Ibu subjek dibanding adik-adiknya. Hal 
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ini membuat subjek merasa cemburu dan kesal dan sakit hati 

atas perlakuan Ibunya yang kemudian memunculkan 

keinginan untuk bersaing dengan adik-adiknya agar 

mendapatkan perhatian Ibunya. 

Selain faktor internal, faktor eksternal yang 

mempengaruhi persaingan antar saudara kandung subjek 

adalah faktor orang tua. Sebagai anak yang paling tua, orang 

tua subjek mendidik subjek sebagai anak yang mandiri 

sehingga subjek sering merasa tidak mendapatkan perhatian 

sebesar yang diberikan orang tua subjek pada adik-adiknya. 

Ibu subjek memiliki kecenderugan melakukan favoritism 

kepada adik-adik subjek yang membuat munculnya 

kecemburuan pada subjek hingga saat ini. Orang tua subjek 

seakan selalu menomor duakan subjek. Kemampuan ekonomi 

yang baik yang dimiliki subjek tidak mengubah perilaku 

orang tua subjek pada subjek. Kedua orang tua subjek bahkan 

lebih memberikan perhatiannya pada kedua adik subjek yang 

dianggap masih membutuhkan dukungan ekonomi dari orang 

tua subjek. hal ini juga dibuktikan pada keputusan Bapak 

subjek saat memberikan parental reward berupa tanah pada 

ketiga anaknya. Melihat baiknya kemampuan ekonomi yang 

dimiliki subjek membuat subjek mendapatkan bagian yang 

paling sedikit dari pada kedua adiknya. Hal tersebut 

menimbulkan sedikit kekesalan dan kecemburuan pada 

subjek.   
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Faktor saudara kandung yang meliputi hubungan, 

perilaku, sikap dan kepribadian, ambisi untuk bersaing, serta 

usaha untuk mencari perhatian adalah faktor yang 

berpengaruh selanjutnya. Perilaku orang tua terutama Ibu 

yang lebih memihak pada adik-adik subjek juga membuat 

munculnya sikap tidak hormat adik-adik subjek terhadap 

subjek. Diperlakukan secara tidak hormat oleh perilaku 

agresif adik perempuannya membuat subjek merasa malu 

untuk menganggap adik perempuan subjek sebagai saudara 

kandungnya. Hal ini menyebabkan subjek berhenti 

berkomunikasi dengan adik perempuan subjek hingga saat ini. 

Munculnya perilaku agresif serta sikap tidak hormat adik-adik 

subjek terhadap subjek dipengaruhi oleh kecemburuan dan 

ambisi bersaing adik-adik subjek terhadap kemampuan 

ekonomi subjek yang lebih baik dibanding ekonomi adik-adik 

subjek, kekesalan dan kebencian adik-adik subjek pada 

keputusan sepihak yang dibuat subjek terhadap warisan 

peninggalan Bapak subjek, serta kecemburuan dan kebencian 

pada subjek yang bersumber pada persaingan yang belum 

terselesaikan sejak masa anak hingga remaja.  

Faktor ekonomi dan warisan orang tua adalah faktor 

eksternal terakhir yang mempengaruhi persaingan antar 

saudara kandung yang dialami subjek pada masa dewasa 

madya. Sebagai anak pertama yang diajarkan untuk mandiri, 

subjek berkembang menjadi individu yang sukses. Subjek 
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memiliki status ekonomi yang lebih baik dari adik-adiknya. 

Status ekonomi yang baik ini membuat adik-adik subjek 

merasa iri pada subjek sehingga memicu timbulnya kompetisi 

untuk menyaingi status ekonomi subjek.  

Menganggap dirinya adalah anak yang paling tidak 

bermasalah dan sebagai anak pertama, subjek kemudian 

mengambil dan menyimpan sertifikat rumah hingga 

mengontrol pengeluaran Ibunya. Subjek merasa kesal atas 

ulah adik-adiknya yang tidak mau peduli terhadap 

kesejahterahan orang tuanya terutama Ibu pasca 

meninggalnya Bapak. Namun demikian keputusan sepihak ini 

ditentang dan menimbulkan kemarahan dari adik-adik subjek 

yang berujung pada tindakan agresif sehingga membuat 

subjek sakit hati dan tidak mau mengenal saudaranya lagi 

hingga sekarang. 
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Bagan 2 

Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaingan antar 

Saudara Kandung yang 

Sedang Terjadi 

 
 Rasa kesal dan cemburu 

subjek karena perlakuan 

orang tua terutama Ibu yang 

memberikan perhatian lebih 

pada kedua adik subjek 

karena menganggap subjek 

adalah anak pertama yang 

harus lebih mandiri dibanding 

kedua adiknya. 

 Muncul ambisi bersaing pada 

subjek, berusaha keras menjadi 

orang yang sukses agar 

mendapatkan perhatian orang 

tua yang sama yang didapat 

oleh adik-adik subjek. 

 Kebencian yang disebabkan 

karena perlakuan tidak hormat 

dan tidak peduli adik-adik 

subjek pada subjek hingga 

subjek tidak mau mengenal 

adik-adiknya lagi. 

  

Urutan Kelahiran: 

 
 Perhatian yang diberikan oleh orang tua 

tidak sama karena dirinya anak pertama. 

 Selalu dikalahkan karena merupakan anak 

pertama. 

 Diperlakukan tidak adil sebagai anak 

pertama. 

 

Jenis Kelamin antar Saudara 

Kandung: 

 

 Subjek dan adik perempuan subjek lebih 

sering memiliki persaingan dibanding 

dengan adik laki-laki subjek ini disebabkan 

karena adanya persamaan kebutuhan 

diantara mereka berdua. 

 

Faktor Internal 

Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi 
 

 Saat usia anak-anak hingga remaja subjek kesal dan iri karena tidak mendapatkan perhatian yang sama yang 

didapat oleh kedua adiknya. 

 Subjek cemburu karena tidak pernah mendapatkan barang yang ia inginkan dari orang tua secara cuma-cuma 

seperti adik-adiknya.  

 Subjek menilai dirinya lebih baik karena dapat berusaha sendiri untuk mendapatkan barang yang ia inginkan, 

berbeda dengan adik-adiknya yang selalu mendapatkannya dari orang tua. 

 

Faktor Ekonomi: 
 

 Adik subjek cemburu akan kemampuan ekonomi subjek sehingga dapat membeli barang yang subjek inginkan. 

 Subjek menilai dirinya paling baik diantara adik-adiknya karena memiliki kemampuan ekonomi yang baik. 

Warisan Orang tua: 

 
 

 Harta peninggalan mendiang Bapak subjek menjadi pemicu permusuhan diantara subjek dan adik-adiknya. 

Faktor Orang Tua: 

 
 Sosok Bapak lebih dekat dengan subjek dari pada Ibu. 

 Memiliki hubungan yang renggang dengan Ibunya kurang lebih 3 bulan.  

 Mendapat perlakukan tidak adil oleh orang tuanya. 

 Selalu dikalahkan oleh orang tua demi adik-adiknya. 

 Ibu lebih memihak kedua adiknya. 

 Ibunya tidak mau untuk membantunya disaat sedang membutuhkan bantuan. 

 

Faktor Saudara Kandung: 

 
 Memiliki hubungan yang renggang dengan adik-adiknya selama kurang lebih 3 bulan. 

 Adik-adik dan keponakannya tidak memperdulikan orang tuanya. 

 Mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari saudara kandungnya. 

 Kecewa dan malu dengan sikap adiknya yang tidak mau menghormati kakaknya. 

Faktor Eksternal 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama Subjek   : MG 

Umur Subjek   : 63 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan Subjek saat ini : Wirausaha 

Anak ke-    : 3 dari 8 bersaudara 

Subjek MG adalah anak ketiga dari delapan saudara 

kandung. sebagian besar dari saudara kandung subjek menetap di 

Semarang dan bergantian menjaga Ibu subjek yang sedang sakit 

di kediaman milik kakak tertua subjek. Subjek merupakan 

pensiunan pegawai bank dan saat ini memiliki usaha toko 

kelontong di depan rumahnya. Subjek hanya memiliki satu anak. 

Anak subjek dapat terbilang sukses. Anak subjek adalah seorang 

dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang serta 

memiliki sebuah yayasan pendidikan yang menyediakan 

program tutorial Afterschool dan Pre-school yang saat ini 

berkembang cukup pesat.  

Subjek tumbuh dari keluarga yang berkecukupan, saat ini 

hampir seluruh saudara kandung subjek memiliki usaha yang 

sedang atau telah berkembang. Hampir seluruh saudara kandung 

subjek memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas kecuali 

anak kelima. Anak kelima dan istrinya saat ini hanya membantu 

usaha katering kecil-kecilan milik anak perempuannya. 

Dibandingkan dengan subjek dan saudara kandung lainnya, anak 
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kelima memiliki paling banyak permasalahan ekonomi seperti 

hutang dan lain sebagainya. Meskipun demikian, anak laki-laki 

anak kelima saat ini menetap di Australia. 

b. Hasil Wawancara 

1) Persaingan antar Saudara Kandung yang Sedang Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, dapat 

diketahui persaingan antar saudara kandung yang terjadi saat 

ini. Adapun persaingan saudara kandung yang sedang terjadi 

dimunculkan dalam bentuk kebencian, kecemburuan, 

permusuhan serta kompetisi diantara subjek dengan anak 

kelima. Melalui beberapa pernyataan subjek pada hasil 

wawancara, dapat diketahui bahwa anak kelima merupakan 

sosok yang berbeda secara kepribadian dibanding saudara 

kandung yang yang lain. Sejak kecil anak kelima memiliki 

temperamen yang buruk, sering berpikiran negatif dengan 

orang lain sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. 

Anak kelima juga tidak memiliki rasa hormat sehingga sering 

bertindak agresif dengan saudara kandung yang lebih tua. 

Perilaku tersebut membuat subjek dan saudara subjek yang 

lain kesal hingga sakit hati yang berujung pada putusnya 

komunikasi diantara mereka.  

Sebagai saudara kandung yang memiliki kemampuan 

ekonomi paling rendah dibandingkan subjek dan saudara 

kandung yang lain, anak kelima memiliki rasa iri. Adapun 

rasa iri tersebut membuat anak kelima sering merasa 
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tersinggung dan kesal setiap kali mendengar kesuksesan dari 

saudara kandungnya yang lain. Anak kelima juga tidak senang 

ketika anaknya atau cucunya dikalahkan oleh keponakannya 

yang lain. Perasaan tidak senang dalam melihat kesuksesan 

saudara kandungnya atau keponakannya ditunjukan dengan 

perilaku adu domba anak kelima yang juga dilakukan pada 

anak subjek. Hal ini menyebabkan timbulnya kekesalan atas 

perilaku anak kelima yang memicu perasaan ingin bersaing 

pada subjek. Subjek ingin menunjukan pada keluarga 

besarnya bahwa anaknya memang sukses dari hasil kerja 

kerasnya sendiri berbeda dengan hal-hal negatif yang 

dikatakan oleh anak kelima mengenai anak subjek.  

Rasa iri dan benci juga dirasakan bukan hanya oleh 

anak kelima namun juga subjek. Melalui hasil wawancara, 

diketahui subjek sempat merasa kesal dan iri atas kesuksesan 

yang dimiliki oleh anak kelima saat dirinya masih belum 

mendapatkan kesuksesan yang sekarang ini. Rasa cemburu 

juga dipicu oleh sikap Ibu subjek yang masih memberikan 

perhatian yang lebih pada anak kelima walaupun anak kelima 

selalu berpikiran negatif dan tidak mengindahkan perhatian 

yang diberikan oleh Ibunya.  

2) Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah 

Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, persaingan 

antar saudara kandung yang pernah terjadi pada masa anak-
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anak subjek tergolong normal. Hal ini disimpulkan 

berdasarkan pernyataan subjek yang menyatakan bahwa 

hanya ada rasa iri dan cemburu yang normal. Namun 

demikian, setelah ditelusuri lebih lanjut, peneliti menemukan 

adanya perasaan kesal terhadap anak kelima yang pada masa 

anak-anak keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya 

terutama Ibu subjek. Subjek merasa Ibunya terlalu 

memanjakan adik nomor lima yang berimbas pada 

terbentuknya sifat atau kepribadian yang buruk yang dimiliki 

oleh anak kelima yang memicu timbulnya persaingan antar 

saudara kandung yang sedang terjadi. 

Pada masa remaja subjek dan saudara kandung subjek 

yang lain sempat mengalami kesulitan ekonomi karena 

kematian Ayahnya. Subjek yang merupakan anak ketiga ikut 

bertanggung jawab bersama kedua kakak tertuanya untuk 

mencari penghasilan menggantikan Ayahnya. Subjek sempat 

dibuat kesal dengan perilaku anak kelima yang tidak mau 

turut serta untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini 

disebabkan oleh perasaan marah anak kelima yang merasa 

urusan sekolahnya terganggun karena harus membantu kakak-

kakaknya bekerja, selain itu anak kelima juga sempat 

mengalami kecelakaan saat membantu subjek bekerja. 

Kejadian tersebut tidak dapat dilupakan oleh anak kelima 

hingga saat ini, sehingga subjek merasa kesal dan jenuh 
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karena anak kelima selalu mengungkit-ungkit permasalahan 

yang telah berlalu.   

3) Faktor Orang Tua 

Menurut hasil wawancara yang didapat, terdapat 

kekesalan pada subjek atas perilaku yang diberikan pada anak 

kelima. Ibu subjek terlalu memanjakan subjek sejak kecil 

dengan menuruti segala sesuatu yang diminta oleh anak 

kelima. Hal ini diyakini oleh subjek dan kakak subjek sebagai 

salah satu penyebab munculnya ambisi untuk bersaing yang 

tinggi dan temperamen yang buruk yang dimiliki anak kelima 

hingga saat ini yang menyebabkan banyak permasalahan, 

permusuhan hingga persaingan antar saudara kandung. Faktor 

orang tua lainnya yang berpengaruh terhadap persaingan antar 

saudara kandung yang sedang terjadi adalah sikap orang tua 

terutama Ibu subjek. Menurut subjek, Ibunya adalah orang 

yang tidak cepat marah, sehingga memiliki sikap yang tidak 

tegas terhadap permusuhan yang terjadi antar saudara 

kandung yang memicu munculnya persaingan pada subjek dan 

anak kelima. 

4) Faktor Saudara Kandung 

Faktor saudara kandung pada konteks ini mencakup 

hubungan antar saudara kandung, sifat dan kepribadian 

saudara kandung, sikap dan perilaku saudara kandung, serta 

jumlah saudara kandung. Menurut subjek, dirinya memiliki 

hubungan dengan saudara kandung yang normal saat masa 
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anak-anak. Hanya saja dengan anak kelima agak berbeda. 

Subjek menyatakan bahwa sejak dulu anak kelima memiliki 

sifat pemberontak dan memiliki temperamen yang buruk. 

Hingga saat ini anak kelima masih memiliki karakter yang 

sama, hal ini membuat dirinya  memiliki hubungan yang tidak 

baik dengan hampir seluruh saudara kandung termasuk 

dengan subjek.  

Sering memiliki masalah dengan saudara kandungnya 

membuat anak kelima terkadang memilih untuk menghindar. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara subjek mengenai 

keadaan saat ia memiliki masalah dengan anak kelima. Subjek 

merasa dirinya tidak membuat kesalahan namun demikian, 

anak kelima mencoba untuk menghindar dan tidak mau 

menyapa subjek. Subjek juga menceritakan bagaimana anak 

kelima memiliki pola perilaku menghindar yang sama saat 

memiliki masalah dengan anak pertama. Selama berminggu-

minggu anak kelima tidak mau bertemu dengan anak pertama, 

setiap kali akan menjenguk Ibunya anak kelima akan 

menunggu hingga anak pertama pergi bekerja. Hal ini dirasa 

subjek memicu timbulnya kerenggangan hubungan diantara 

saudara kandung yang kemudian mengakibatkan anak kelima 

untuk berpikiran negatif terhadap saudara kandung lainnya 

dan menimbulkan permusuhan dan persaingan diantara 

mereka. Perilaku menghindar anak kelima tersebut membuat 
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subjek kesal pada anak kelima karena dianggap sering 

menimbulkan ketidakharmonisan antar saudara kandung. 

Selain hal tersebut, perilaku sering mengadu domba 

antar saudara kandung yang dilakukan oleh anak kelima 

membuat subjek gerah dan kesal. Subjek kesal akan perilaku 

anak kelima yang membuat hubungan antar saudara kandung 

menjadi tidak damai. Serta sikap tidak menghormati kakak 

yang lebih tua merupakan salah satu alasan yang membuat 

subjek dan saudara kandung lainnya sakit hati. Perilaku 

tersebut akhirnya membuat anak kelima dijauhi dan dimusuhi 

oleh hampir sebagian besar dari saudara kandung subjek 

termasuk subjek. 

Melalui hasil wawancara, subjek banyak menjelaskan 

bahwa sejak kecil adiknya memiliki karakter yang berbeda 

dari saudara kandung yang lain. Sejak kecil anak kelima 

adalah individu yang berani memberontak, semua 

keinginannya harus dituruti, mudah marah, mudah 

tersinggung, sangat sensitif, dan selalu berpikiran negatif pada 

orang lain. Hal ini diperparah setelah kemunculan adik 

keenam subjek. Adapun sifat-sifat tersebut menetap hingga 

kini, dan menurut subjek hal ini lah yang paling banyak 

mengakibatkan berbagai masalah yang timbul antar saudara 

kandung. Sifat pemarah dan mudah tersinggungnya membuat 

anak kelima bertindak agresif dan tidak hormat pada kakak 

pertama subjek. Dimana kejadian tersebut sangat membuat 
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subjek merasa marah dan sakit hati atas perlakuan tidak 

hormat anak kelima pada kakak pertamanya. Akibatnya, saat 

ini baik subjek tidak mau berurusan lagi dengan anak kelima. 

Selain memiliki sikap tidak hormat terhadap saudara 

kandung yang lebih tua, anak kelima juga selalu menunjukan 

kelemahannya untuk mencari perhatian dari subjek dan 

saudara kandung lainnya. Anak kelima selalu melontarkan 

pernyataan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang paling 

rendah diantara saudara kandung lainnya, walaupun anak laki-

laki anak kelima kini telah memiliki rumah dan menetap di 

Australia. Hal ini membuat subjek dan saudara kandung 

lainnya merasa kesal dan jenuh mendengarkan keluhan dari 

anak kelima yang terkesan hanya mencari perhatian. 

Kemudian, anak kelima juga memiliki ambisi untuk bersaing 

yang tinggi, terlihat pada kekesalan anak kelima ketika 

melihat saudara atau keponakannya lebih sukses darinya atau 

anaknya. Anak kelima selalu mencemooh kesuksesan yang 

diraih oleh saudara kandung atau keponakan subjek. Sikap 

tersebut kemudian menimbulkan kemarahan dan permusuhan 

derta persaingan antar saudara kandung. 

Subjek merasa adik iparnya hanya bisa bergantung 

secara ekonomi pada subjek dan keluarga subjek. Adik ipar 

subjek memberikan banyak tekanan pada anak kelima, hal ini 

dapat terlihat dari bagaimana adik ipar subjek berhutang 

kemudian memberikan uang-uang yang Ia dapatkan pada 
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orang tuanya tanpa menyadari kemampuan ekonomi 

suaminya. Sehingga pada akhirnya seluruh hutang ditutup 

oleh saudara-saudara kandung subjek. Selain itu perilaku adik 

ipar subjek yang selalu memperkeruh permasalahan diantara 

saudara kandung subjek membuat subjek merasa jengkel dan 

marah. Subjek menganggap adik ipar nya tidak bisa 

mengontrol anak kelima untuk lebih tenang, namun demikian 

dirinya malah mendukung segala asumsi negatif suaminya 

yang kemudian menimbulka persaingan antar saudara 

kandung. 

Banyaknya jumlah saudara kandung menjadi salah satu 

faktor munculnya persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi pada masa anak-anak hingga remaja yang kemudian 

imbasnya masih dapat dirasakan hingga saat ini oleh subjek 

dan saudara kandungnya yang lain. Hal ini dapat disimpulkan 

melalui hasil wawancara subjek mengenai masa mudanya 

dimana subjek menyatakan bahwa dirinya kehilangan sosok 

Ayah diusia yang masih muda. Subjek dan kedua kakak nya 

bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk 

menyekolahkan adik-adiknya. Ibunya adalah orang kuno yang 

tidak bekerja dan hanya ibu rumah tangga biasa. Hal tersebut 

membuat Ibu subjek dan kakak-kakak subjek serta subjek 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ketujuh saudara 

kandungnya. Kesulitan tersebut menjadikan munculnya rasa 

iri satu sama lain hal ini terjadi terutama pada anak kelima, 
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jika salah satu saudara memiliki barang yang diinginkan 

namun saudara kandung yang lain tidak karena keterbatasan 

ekonomi. 

5) Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi muncul didasari dengan pernyataan 

subjek mengenai kemampuan ekonomi anak kelima yang 

dianggap paling rendah diantara saudara kandungnya yang 

lain. Faktor ekonomi ini tidak begitu jelas terlihat melalui 

penyataan subjek, namun demikian setelah dianalisis 

ditemukan bahwa kemampuan ekonomi atau status ekonomi 

merupakan bahasan yang sangat sensitif bagi anak kelima.  

Hal ini dapat terlihat dari bagaimana subjek 

menjelaskan bahwa anak kelima sering salah paham terhadap 

perilaku kakaknya, ia mengira ia mendapatkan perilaku yang 

berbeda karena memiliki kemampuan ekonomi paling rendah 

diantara saudara kandung lainnya. Kesalahpahaman tersebut 

kemudian berujung pada perilaku agresif dan tidak hormat 

yang dilakukan anak kelima pada kakak pertama subjek yang 

menyebabkan rasa sakit hati kakak subjek dan kekesalan 

subjek serta putusnya hubungan diantara anak kelima dengan 

kakak subjek dan permusuhan dengan saudara kandung subjek 

lainnya termasuk subjek. 

c. Dinamika Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 2 

  Persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya 

yang sedang dialami oleh subjek saat ini dipicu oleh faktor 



88 

 

 

 

eksternal. Peristiwa persaingan antar saudara kandung yang 

pernah terjadi pada masa sebelumnya berupa rasa kekesalan 

terhadap anak kelima. Sebagai keluarga yang memiliki 

delapan anak, kematian Bapak subjek membuat keadaan 

ekonomi keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga, sehingga anak yang telah beranjak 

dewasa dan dianggap mampu, harus membantu bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian 

anak kelima tidak mau turut andil dan membantu bekerja 

untuk memenuhi perekonomian keluarga, sehingga subjek 

merasa kesal dan marah yang kemudian terbawa hingga masa 

dewasa. Kekesalan yang juga dirasakan oleh anak kelima 

dilampiaskan berulang-ulang kali secara verbal pada subjek 

sehingga subjek merasa kesal dan jenuh terhadap anak kelima.  

Selain itu rasa iri dan kecemburuan yang terjadi pada 

subjek saat masa anak-anak hingga remaja masih terbawa 

hingga masa dewasa madya. Perlakuan Ibu yang diberikan 

kepada anak kelima yang dianggap terlalu memanjakan anak 

kelima menimbulkan rasa cemburu dan kekesalan pada 

subjek.  

Persaingan antar saudara kandung yang terjadi pada 

subjek saat ini lebih banyak disebabkan karena perlakuan dan 

kepribadian anak kelima. Anak kelima yang sedari dulu 

memiliki temperamen yang buruk, sensitif, mudah marah, 

ingin menyaingi saudara kandung atau keponakannya hingga 
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muncul sikap tidak senang setiap kali ia mendengar 

kesuksesan yang diraih oleh saudara kandung atau 

keponakannya. Anak kelima sering mengadu domba antar 

saudara kandung yang mengakibatkan  kesalahpahaman 

diantara subjek dan saudara kandung. Subjek merasa kesal 

atas sikap kompetitif dan adu domba yang dilakukan oleh 

anak kelima sehingga memicu ambisi untuk berkompetisi 

pada subjek. Tindakan agresif yang dilakukan oleh anak 

kelima subjek juga menjadi salah satu alasan subjek berhenti 

berkomunikasi dengan anak kelima. Sikap tidak hormatnya 

pada saudara yang lebih tua membuat subjek tidak mau 

berurusan dengan anak kelima lagi hingga saat ini.  

Faktor ekonomi merupakan bahasan yang sensitif bagi 

anak kelima. Rendahnya status ekonomi yang dimiliki oleh 

anak kelima subjek, membuat anak kelima cepat marah dan 

meledak-ledak jika saudara kandung yang lain membahas 

mengenai usaha yang mereka miliki. Selain itu, subjek juga 

dibuat kesal hingga timbul kebencian pada anak kelima 

karena ulah anak kelima yang selalu mencari perhatian pada 

saudara kandung yang lain dengan menunjukan kelemahan 

berupa rendahnya kemampuan ekonomi yang ia miliki. 
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Bagan 3 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaingan antar Saudara Kandung yang Sedang Terjadi 
 

 Muncul kekesalan dan kebencian pada subjek yang disebabkan karena sikap 

kompetitif yang dimiliki oleh anak kelima terutama pada status ekonomi yang 

menimbulkan permusuhan dan persaingan antar saudara kandung. 

 Subjek kesal atas perilaku adu domba yang dilakukan anak kelima hingga 

membuat subjek memilih untuk diam dan tidak berkomunikasi lagi dengan anak 

kelima. 

 Subjek memiliki rasa iri ketika anak kelima sebagai saudara kandung yang ia 

benci memiliki kesuksesan yang lebih dari dirinya. 

 Subjek berusaha menunjukan dan menyaingi anak kelima dengan menunjukan 

keberhasilan yang dirintis anaknya hingga menjadi sukses sekarang ini. 

 Muncul kebencian pada subjek atas perilaku tidak hormat dan sering mengadu 

domba yang diberikan anak kelima pada kakaknya. 

 Subjek merasa cemburu dan kesal karena anak kelima selalu berpikiran negatif 

bahkan disaat ia mendapatkan perhatian yang lebih dari Ibunya. 

Faktor Eksternal 

Faktor Orang Tua: 
 

 Kesal dan cemburu saat masih kecil Ibunya terlalu banyak mengalah dan memenuhi segala keinginan anak kelima.  

 Ibu subjek memiliki sikap yang tidak tegas terhadap permusuhan yang terjadi antar saudara kandung. 

 

Faktor Saudara Kandung: 
 

 Anak kelima tidak memiliki hubungan yang baik dengan subjek dan saudara-saudara subjek saat ini. 

 Anak kelima menghindari subjek dan saudara-saudara kandung lainnya. 

 Anak kelima tidak hormat pada saudara kandung yang lebih tua. 

 Anak kelima sering mengadu domba antar saudara kandung. 

 Anak kelima adalah pemberontak dan memiliki termperamen yang buruk. 

 Anak kelima sangat sensitif. 

 Anak kelima selalu berpikiran negatif pada orang lain. 

 Anak kelima sering bertindak agresif. 

 Saudara kandung yang lain bersikap diam dan membiarkan anak kelima. 

 Anak kelima sering menunjukan kelemahannya untuk mencari perhatian. 

 Anak kelima memiliki ambisi bersaing yang tinggi. 

 Anak kelima merasa kesal saat saudara kandungnya memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya yang kemudian 

menimbulkan permusuhan diantara saudara kandung. 

 Muncul kekesalan dan kecemburuan pada anak kelima saat melihat kesuksesan saudara kandungnya. 

 Anak kelima tidak senang melihat saudara kandung dan keponakannya sukses. 

 Istri anak kelima selalu mendukung asumsi negatif suaminya. 

 Jumlah saudara kandung terlalu banyak sehingga sulit memnuhi kebutuhan masing-masing saudara kandung. 

 

Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi 
 

 Kesal dan cemburu Ibunya selalu memenuhi keinginan anak kelima.  

 Kesal karena anak kelima yang tidak mau turut serta untuk membantu perekonomian keluarga. 

 

Faktor Ekonomi: 
 

 Perbedaan status ekonomi serta status ekonomi yang remdah membuat anak kelima sensitif dan mudah 

tersinggung mengenai permasalahan ekonomi. 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama Subjek   : PT 

Umur Subjek   :  54 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan Subjek saat ini : PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

Anak ke-    : 2 dari 3 bersaudara 

  Subjek PT yang berusia 54 tahun merupakan anak 

kedua dari tiga bersaudara. Subjek telah kehilangan suaminya 

selama hampir sepuluh tahun. Subjek memiliki 3 anak yang dua 

diantaranya telah bekerja dan berkeluarga, sedangkan anak 

terakhir subjek masih duduk si bangku kuliah pada semester 

akhir.  Kakak subjek berusia 55 tahun memiliki kemampuan 

ekonomi yang paling baik diantara subjek dan adik kandung 

subjek. Adik subjek berusia 50 tahun memiliki kemampuan 

ekonomi yang lebih baik dari subjek namun tidak lebih baik dari 

kakak subjek. Ketiganya sejak kecil tinggal dan menetap di 

Semarang. Jarak rumah antara subjek dan kedua saudara 

kandungnya berdekatan. Adapun subjek, kakak subjek serta adik 

subjek semuanya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. 

Kakak subjek adalah seorang janda dengan satu anak angkat 

yang seumuran dengan anak ketiga subjek. 
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b. Hasil Wawancara 

1) Persaingan antar Saudara Kandung yang Sedang Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, dapat 

diketahui kronologis persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi saat ini. Persaingan antar saudara kandung ini berakar 

dari persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi 

pada masa sebelumnya yang disebabkan karena perlakuan 

orang tua yang tidak adil yang dirasakan oleh subjek. 

Kecemburuan dan kekesalan subjek masih dapat dirasakan 

hingga saat ini, hal ini dibuktikan melalui pernyataan subjek 

yang menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih 

memiliki rasa kesal setiap kali melihat kakaknya, subjek 

selalu teringat akan ketidakadilan yang ia terima saat masa 

anak-anak hingga remaja dulu. 

Melalui hasil wawancara peneliti menemukan adanya 

kecemburuan secara fisik yang masih terbawa dari masa anak-

anak hingga saat ini. Pola kompetisi yang yang muncul 

diungkapkan subjek melalui pertanyaan mengenai anak-

anaknya. Subjek merasa walaupun ia memiliki kemampuan 

ekonomi yang kurang dan merupakan seorang single parents, 

namun subjek merasa lebih dapat membahagiakan anak-

anaknya dibandikan kakaknya yang memiliki harta yang 

melimpah dan hanya memiliki satu anak angkat sehingga 

tidak terlalu memahami bagaimana menjadi seorang Ibu 

seutuhnya. 
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Selain hal tersebut persaingan antar saudara kandung 

yang terjadi pada subjek dan kakak kandungnya terjadi karena 

subjek merasa kakaknya selalu meremehkan subjek. Subjek 

merasa kakaknya tidak pernah mendukung secara penuh 

dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh subjek. 

Subjek merasa kakaknya selalu beranggapan bahwa 

pendapatnya adalah yang paling baik dan tidak mau 

terkalahkan oleh adik-adiknya. Hal ini membuat subjek 

merasa kesal. Puncaknya adalah pada saat subjek akan 

menikahkan anak keduanya, ditunjukan melalui pernyataan 

subjek yang menyatakan bahwa dirinya bertindak agresif dan 

berbicara dengan nada keras pada kakaknya  dan memintanya 

untuk diam dan tidak ikut campur dalam masalah keluarga 

subjek. Peristiwa ini membuat subjek tidak berkomunikasi 

lagi dengan kakak subjek hingga saat ini.  

Tindakan subjek yang memutuskan untuk tidak 

berkomunikasi lagi dengan kakak subjek juga didasari dengan 

berbagai hal lain, salah satunya adalah didasari oleh rasa kesal 

subjek yang menganggap bahwa kakak subjek tidak mau 

perduli atas semua kesulitan yang subjek hadapi pasca 

kematian suami subjek. Subjek merasa sangat kecewa 

terhadap hal tersebut karena subjek menganggap kakaknya 

turut andil dalam kematian suaminya sepuluh tahun yang lalu. 

Hal ini di utarakan oleh subjek melalui hasil wawancara yang 

menyatakan bahwa dirinya merasa tidak ada bentuk tanggung 
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jawab dari kakak subjek pasca kematian suami subjek. 

Bantuan ekonomi hanya didapat beberapa tahun pasca 

kematian suami subjek dalam bentuk pelunasan pembayaran 

uang SPP anak bungsu subjek saat SMP selebihnya, subjek 

berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa ada 

bantuan dari kakaknya.  

Alasan lain datang kakak subjek yang melakukan 

tindakan agresif pada subjek dengan membentak subjek dan 

memaki-maki subjek karena telah menggunakan uang miliki 

kakak subjek tanpa ijin. Hal ini membuat subjek kaget dan 

kecewa dengan perilaku kakaknya. Subjek kemudian 

menyatakan adanya sikap tidak ingin dikalahkan yang 

ditunjukan dengan memamerkan barang-barang yang dimiliki 

oleh dirinya kepada subjek. adapun hal ini lama kelamaan 

membuat subjek kesal dan memicu subjek untuk melakukan 

persaingan dengan kakak subjek.   

2) Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi. 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan 

persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi pada 

masa anak-anak hingga remaja subjek. Subjek mulai 

menyadari adanya rasa iri yang ia rasakan saat masa anak-

anak hingga remaja. Subjek memiliki rasa cemburu pada 

kakak tertua subjek yang dianggap lebih cantik dan dianggap 

sebagai “kembang desa” oleh semua orang. Kecemburuan 

tersebut diperparah dengan perilaku Ibu subjek yang meng-
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“istimewa”kan kakak subjek karena dianggap sebagai sosok 

yang akan membantu kesuksesan adik-adiknya kelak 

dikemudian hari. Segala sesuatu yang diminta oleh kakak 

subjek akan segera dikabulkan oleh Ibu subjek jika tidak maka 

kakak subjek akan menangis dan mengurung diri di kamar 

tanpa henti. Kecemburuan subjek kemudian diikuti oleh 

pembelaan subjek yang menyatakan bahwa dirinya lebih baik 

dan lebih dewasa dari pada kakak subjek karena dapat tetap 

bersabar dan menerima keputusan Ibu subjek untuk 

memberikan apa yang subjek inginkan walaupun terkadang 

pada akhirnya barang tersebut tidak pernah ia miliki. Rasa iri 

ini kemudian tumbuh menjadi rasa benci yang kemudian 

menjadi salah satu pemicu munculnya persaingan antar 

saudara kandung yang terjadi pada masa dewasa madya.  

3) Faktor Orang Tua 

Faktor orang tua pada kasus persaingan antar saudara 

kandung subjek merupakan hal yang sangat mendasari 

terjadinya persaingan antar saudara kandung pada subjek dan 

kakak subjek. Perilaku dan sikap favoritsm yang dilakukan 

oleh orang tua subjek terutama oleh Ibu subjek sangat 

membekas pada subjek hingga saat ini. Hal ini memicu 

timbulnya berbagai persaingan antar saudara kandung yang 

sedang terjadi pada masa dewasa madya sekarang ini.  

Sejak masa anak-anak, subjek  merasa diperlakukan 

berbeda oleh orang tuanya, terutama Ibunya. Ia merasa 
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perhatian yang diberikan oleh Ibunya tidak sebanyak 

perhatian yang diberikan pada kakaknya. Hal ini 

mengakibatkan subjek memiliki hubungan yang lebih dekat 

dengan Bapak subjek dibandingkan dengan Ibu subjek.  

4) Faktor Saudara Kandung 

Faktor saudara kandung pada konteks ini mencakup 

hubungan antar saudara kandung sifat dan kepribadian 

saudara kandung, sikap dan perilaku saudara kandung, serta 

perbedaan usia antar saudara kandung. Menurut subjek, 

dirinya memiliki hubungan dengan saudara kandung yang 

lebih baik dengan adiknya dibandingkan dengan kakak 

subjek. Melalui hasil wawancara diperoleh bahwa hal ini 

terjadi karena subjek merasa tidak ada kecocokan antara 

subjek dan kakak subjek. Apa yang subjek lakukan selalu 

tidak mendapat dukungan yang baik dari kakak subjek, 

berbeda dengan adiknya yang mau membantu dan mendukung 

keputusan yang subjek ambil. Perilaku kakak subjek yang 

sering memaksakan kehendaknya pada subjek membuat 

subjek  kesal sehingga menyuruh kakak subjek untuk diam 

serta tidak ikut campur dalam urusan keluarganya.  

Tidak mendukung, selalu berpikiran negatif dan 

meremehkan subjek merupakan perilaku yang diberikan oleh 

kakak subjek terhadap segala sesuatu yang subjek lakukan 

untuk keluarganya. Semenjak orang tua subjek meninggal, 

peran kakak subjek menjadi sangat dominan dalam kehidupan 
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subjek. Namun demikian subjek merasa kakaknya tidak 

pernah mendukung langkah subjek dalam mengambil 

keputusan untuk keluarganya. Subjek merasa kakaknya tidak 

memperdulikan kesulitan yang dialaminya pasca kematian 

suaminya. Subjek merasa kakaknya tidak mau membantu 

subjek walau sebenarnya ia mampu untuk membantu subjek 

paling tidak secara ekonomi. Atas perilaku “istimewa” yang 

didapatnya sejak kecil, kakak subjek kini tumbuh menjadi 

pribadi yang pengatur, egois, ingin menang sendiri, dan tidak 

mau terkalahkan oleh adik-adiknya. Hal ini menimbulkan 

kecemburuan dan kekesalan subjek terhadap kakak subjek 

hingga saat ini. Kekesalan subjek terhadap segala perlakuan 

tidak menyenangkan yang diberikan oleh kakak subjek 

berakibat pada putusnya komunikasi antara subjek dan kakak 

subjek hingga saat ini. 

Dari hasil wawancara, subjek menyatakan jika 

kakaknya adalah orang yang keras kepala, tidak mau 

memperdulikan saudaranya hingga ingin menang sendiri dan 

tidak mau terkalahkan oleh adik-adiknya. Hal ini membuat 

subjek gerah. Subjek merasa kakaknya tidak mau 

membantunya dengan memberikan dukungan secara moril 

maupun materil walaupun ia memiliki banyak harta. Melalui 

hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa kakak subjek 

merupakan sosok yang dominan yang membuatnya senang 

mengatur, dan menganggap jika pendapat yang ia berikan 
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pada adik-adiknya adalah yang paling tepat. Semua 

karakteristik di atas membuat subjek kesal dan berujung pada 

keputusan subjek untuk tidak lagi meminta pendapat dari 

kakak subjek hingga terhentinya komunikasi diantara 

keduanya.    

Melalui hasil wawancara diperoleh pernyataan subjek 

yang menyatakan jika dirinya lebih sering bersaing dengan 

kakaknya dari pada adiknya. Subjek merasa hal ini 

disebabkan karena jarak atau perbedaan usia subjek dengan 

kakak subjek yang hanya setahun, sedangkan subjek memiliki 

perbedaan empat tahun dengan adik subjek. 

5) Faktor Ekonomi 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa subjek memiliki 

kemampuan ekonomi paling rendah diantara kedua 

saudaranya. Subjek mengalami kesulitan ekonomi yang 

kemudian diperparah dengan kematian suaminya sepuluh 

tahun lalu. Dengan kematian suaminya subjek berusaha 

memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya dengan menjadi 

seorang PNS. Disaat mengalami kesulitan ekonomi, subjek 

berharap kakak subjek yang memiliki kemampuan ekonomi 

jauh di atas subjek dapat membantunya untuk memenuhi 

kebutuhan ketiga anak subjek. Namun demikian, pada 

kenyataannya subjek tidak merasakan adanya bantuan 

ekonomi yang signifikan dari kakak subjek, hal ini membuat 

subjek merasa kecewa dan kesal terhadap kakak subjek. 
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6) Urutan Kelahiran 

Sebagai anak pertama subjek merasa jika kakak subjek 

diberi perlakuan yang “istimewa” oleh orang tuanya terutama 

Ibu subjek. Hal ini menimbulkan kekesalan pada subjek yang 

terbawa dari masa anak-anak hingga masa dewasa madya. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan  dari bagaimana subjek 

menjelaskan sikap dan harapan Ibu subjek pada kakaknya 

agar bisa sukses yang kemudian nantinya dapat mengangkat 

adik-adiknya menjadi orang yang sukses pula. Ibu subjek 

fokus untuk menjadikan kakak subjek menjadi orang yang 

sukses sehingga apapun keinginannya akan dipenuhi, karena 

nantinya saat orang tua subjek meninggal, kakak pertama 

subjeklah yang akan menjadikan adik-adiknya orang yang 

sukses. 

c. Dinamika Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 

3 

Persaingan antar saudara kandung yang dialami oleh 

subjek adalah rasa kecemburuan, kebencian serta kompetisi 

yang dirasakan akibat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang muncul pada 

subjek adalah urutan kelahiran. Sebagai anak tengah, subjek 

merasa dirinya paling tidak diperhatikan oleh orang tuanya. 

Ibunya memperlakukan kakak subjek dengan istimewa 

sehingga menimbulkan kecemburuan dan kebencian subjek 

pada kakak subjek hingga kini. Sosok kakak subjek sebagai 
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anak pertama menjadikan dirinya memiliki sikap ingin 

menang sendiri dan menganggap pendapatnya adalah yang 

paling benar. Hal ini membuat timbulnya kebencian subjek 

terhadap kakak subjek.  

Selain faktor internal, faktor ekstenal yang muncul 

yaitu persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi. 

Kecemburuan dan kekesalan yang dirasakan subjek saat anak-

anak hingga remaja karena diperlakukan secara tidak adil oleh 

orang tua terutama Ibu subjek, membekas pada subjek hingga 

masa dewasa. Rasa cemburu tersebut dipendam yang berakhir 

pada rasa benci pada kakaknya yang kemudian membuat 

hubuingan antara subjek dan kakak subjek menjadi renggang 

hingga kini.  

Perlakuan orang tua terutama Ibu subjek yang selalu 

memenuhi permintaan kakak subjek karena merupakan anak 

pertama yang dianggap akan membawa adik-adiknya menuju 

kesuksesan memicu timbulnya perasaan berkompetisi dan 

saling menjatuhkan antara subjek dan kakak subjek. Ambisi 

subjek untuk bersaing dimunculkan pada sikap subjek yang 

menganggap walau dirinya tidak memiliki banyak perhatian 

dari Ibu atau pun orang lain karena memiliki fisik yang 

cantik, namun subjek merasa diriny memiliki kepribadian dan 

sifat yang lebih baik dari pada kakaknya.  

Setelah kematian suami subjek, subjek merasa kesal 

pada kakak subjek yang bersikap acuh seakan tidak mau 
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membantu dan peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh 

subjek. selain itu, berbagai kepribadian dan sikap yang 

dimiliki kakak subjek seperti ingin menang sendiri, 

meremehkan kemampuan subjek, kikir, serta memaksakan 

kehendaknya merupakan salah satu alasan lain yang 

mempengaruhi kebencian dan rasa kompetisi yang dirasakan 

pada subjek.  

Faktor ekonomi merupakan faktor eksternal terkahir 

yang mempengaruhi persaingan antar saudara kandung yang 

sedang terjadi saat ini. Perbedaan status ekonomi yang 

dimiliki oleh subjek dan kakak subjek membuat subjek 

merasa iri pada kakak subjek. Kekesalan juga timbul pada 

subjek karena subjek merasa kakaknya tidak mau membantu 

kesulitan ekonomi yang dialami pasca kematian 

suaminya.subjek juga dibuat kesal hingga tidak mau 

berkomunikasi lagi dengan kakak subjek akibat tindakan 

agresif kakak subjek pada subjek setelah mengetahui subjek 

menggunakan uang kakak subjek tanpa ijin. 
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Bagan 4 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 3 

 

Urutan Kelahiran: 
 

 Sosok kakak subjek 

menjadi anak pertama 

mempengaruhi bagaimana 

orang tua subjek 

memperlakukan subjek dan 

saudara-saudaranya. 

 

Faktor Internal 

 

 

Persaingan antar Saudara 

Kandung yang Sedang Terjadi 

 
 Rasa iri, cemburu dan kesal karena 

perlakuan istimewa yang didapat 

kakak subjek oleh orang tua 

terutama Ibu karena menganggap 

kakak subjek adalah anak pertama 

yang akan membawa subjek dan 

adik subjek pada kesuksesan, masih 

membekas hingga saat ini. 

 Kecemburuan subjek terhadap 

perilaku favoritism orang tua pada 

kakaknya memunculkan sikap 

bersaing pada subjek. Subjek 

merasa dirinya lebih baik dalam 

mengasuh anak dari pada kakaknya 

yang tidak memiliki anak kandung. 

 Kecemburuan dan perasaan 

bersaing yang tinggi muncul pada 

subjek atas kemampuan ekonomi 

yang dimiliki kakaknya dan ambisi 

bersaing yang tinggi yang dimiliki 

kakak subjek. 

 Subjek kesal karena kakaknya 

seolah tidak mau bertanggung jawab 

dan perduli dnegan kesulitan yang 

subjek hadapi pasca menunggalnya 

suami subjek. 

 Perbedaan pendapat dan perilaku 

mau menang sendiri kakak subjek 

menimbulkan kebencian pada 

subjek hingga memilih untuk tidak 

berkomunikasi lagi dengan kakak 

subjek.  

Faktor Orang Tua: 
 

 Subjek memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Bapak subjek. 

 Subjek diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya sejak kecil. 

 Orang tua subjek terutama Ibu subjek sangat meng-anak-emaskan kakak subjek. 

 

Faktor Saudara Kandung: 
 

 Saat ini subjek memiliki hubungan yang tidak baik dengan kakaknya. 

 Kakak subjek sering mengkritik, meremehkan dan berpikiran negatif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh 

subjek terutama untuk anak-anaknya. 

 Tidak ada dukungan baik moril maupun materil dari kakak subjek terhadap segala kesulitan yang dihadapi subjek. 

 Kakak subjek tidak perduli dengan setiap kesulitan yang dihadapi subjek. 

 Tidak ada kecocokan diantara diri subjek dan kakaknya. 

 Kakak subjek sering memaksakan kehendak subjek dalam mengambil sebuah keputusan. 

 Kakak subjek adalah pribadi yang kikir dan tidak memperdulikan saudarnya, tidak mau kalah dengan saudaranya 

serta keras kepala.  

 Subjek lebih banyak memiliki konflik dan persaingan dnegan kakaknya dikarenakan adanya jarak usia yang 

sedikit dibanding jarak usia subjek dengan adik subjek. 

 Sebagai anak pertama, kakak subjek memiliki sifat egois, tidak mau kalah dan suka mengatur. 

Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi 
 

 Saat usia anak-anak hingga remaja subjek merasa kesal karena mendapatkan perhatian orang tua yang berbeda 

dari saudara-saudaranya terutama kakak subjek. 

 Subjek merasa iri dengan kakak subjek yang memiliki fisik paling cantik diantara dirinya dan adiknya. 

 

Faktor Eksternal 

Faktor Ekonomi: 
 

 Subjek memiliki kemampuan paling rendah diantara saudara kandungnya. 

 Subjek merasa kakaknya tidak mau membantunya secara ekonomi meskipun memiliki harta yang 

meilmpah. 


