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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Umum 

Sebagai suatu hubungan yang unik yang terjalin sepanjang 

rentang kehidupan, hubungan antar saudara kandung tidak luput dari 

adanya persaingan antar saudara kandung. Persaingan antar saudara 

kandung terjadi sepanjang rentang kehidupan dari masa anak-anak 

hingga dewasa. Adapun persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi pada masa dewasa madya dapat disebabkan karena berbagai 

faktor baik internal maupun eksternal.  

1. Persaingan antar Saudara Kandung yang Sedang Terjadi. 

Persaingan antar saudara kandung yang saat ini terjadi 

pada subjek 1, 2, 3 masing-masing memiliki latar belakang 

dan bentuk yang berbeda. Timbul kekesalan pada subjek 1 

karena adik perempuannya ingin memiliki apa yang ia miliki 

dan mencoba menyaingi subjek 1 dengan cara membeli 

barang-barang yang tidak dibutuhkan menggunakan uang 

pinjaman dari subjek 1.  

Subjek 1 menganggap bahwa adik-adiknya hanya 

dapat menyusahkan orang tua terutama dalam hal pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Kekesalan subjek 1 pada perilaku adik-

adiknya ini menjadikan subjek 1 memiliki prasangka negatif 

bahwa adik-adiknya akan menggadaikan sertifikat rumah 

orang tuanya pasca Bapak subjek 1 meninggal sehingga 
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subjek memutuskan untuk memegang sertifikat rumah serta 

ATM Ibu subjek 1 tanpa sepengetahuan adik-adik subjek 1. 

Subjek 1 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 1. Namun demikian, timbul kemarahan dari 

adik-adik subjek 1 terhadap keputusan yang dibuat oleh 

subjek 1. Hal ini memunculkan kebencian dan kemarahan 

adik perempuan subjek 1 yang diwujudkan dengan tindakan 

agresif pada subjek 1 serta persaingan melalui pernyataan 

berkompetisi secara ekonomi pada subjek 1.  

Subjek 1 merasa cemburu dan kecewa saat Ibunya 

lebih memilih untuk tidak bertemu dengannya dari pada harus 

dijauhi oleh adik-adik dan keponakan-keponakan subjek 1. 

Subjek 1 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 1 dengan menunjukan bahwa dirinya lebih baik dan 

tidak menyusahkan orang tua seperti adik-adiknya. 

.  Pada subjek 2, persaingan antar saudara kandung 

muncul dalam bentuk kekesalan, kebencian, dan kompetisi 

serta berbagai perilaku untuk mencari perhatian dari saudara 
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kandung. Sejak kecil adik kelima dari subjek 2 (anak kelima) 

memiliki temperamen yang buruk, sering berpikiran negatif 

dengan orang lain sehingga sering menimbulkan 

kesalahpahaman. Subjek 2 dibuat kesal dan jenuh karena anak 

kelima selalu melihat sisi buruk dari subjek 2 walaupun 

subjek 2 telah merasa membalas segala kebaikan anak kelima. 

Hal ini membuat kesan bahwa anak kelima menolong subjek 2 

dengan pamrih yang membuat subjek 2 kesal hingga berhenti 

untuk peduli terhadap kesulitan yang dihadapi anak kelima, 

kemudian memicu permusuhan yang terjadi diantara mereka.  

Sifat dan kepribadian anak kelima menetap hingga 

pada masa dewasa medya. Hal ini membuat subjek 2 merasa 

kesal akan kepribadian anak kelima yang dianggap sebagai 

sumber dari segala permasalahan yang muncul antar saudara 

kandung. Subjek 2 dibuat kesal dan sakit hati atas perilaku 

anak kelima yang tidak memiliki rasa hormat sehingga sering 

bertindak agresif dengan saudara kandung yang lebih tua, hal 

ini kemudian berujung pada putusnya komunikasi diantara 

subjek 2 dan anak kelima.  

Sebagai saudara kandung yang memiliki kemampuan 

ekonomi paling rendah dibandingkan subjek 2 dan saudara 

kandung yang lain, anak kelima memiliki rasa iri. Adapun 

rasa iri tersebut membuat anak kelima sering merasa 

tersinggung dan kesal setiap kali mendengar kesuksesan dari 

saudara kandungnya yang lain. Anak kelima juga tidak 
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senang ketika anaknya atau cucunya dikalahkan oleh 

keponakannya yang lain, sehingga sering mencemooh dan 

mengadu domba dengan menyebarkan cerita yang salah 

mengenai kesuksesan yang diraih oleh subjek 2 atau anak 

subjek 2. Hal ini menyebabkan kekesalan subjek 2 hingga 

memicu timbulnya ambisi untuk bersaing pada subjek 2 untuk 

menunjukan bahwa prestasi yang diraih dirinya atau anaknya 

merupakan hasil usahanya sendiri. Permusuhan diantara 

saudara kandung serta anak dan keponakan subjek. 

Persaingan antar saudara kandung subjek 3 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 3. 

Kecemburuan dan kekesalan subjek 3 masih dapat dirasakan 

hingga saat ini, hal ini dibuktikan melalui pernyataan subjek 3 

yang menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih 

memiliki rasa kesal setiap kali melihat kakaknya, subjek 3 

selalu teringat akan ketidakadilan yang ia terima saat masa 

anak-anak hingga remaja dulu. Subjek 3 merasa iri dengan 

kelebihan fisik yang dimiliki oleh kakak subjek 3.  

Pola kompetisi yang yang muncul diungkapkan subjek 

3 melalui pertanyaan bahwa subjek 3 merasa walaupun ia 

memiliki kemampuan ekonomi yang kurang dan merupakan 

seorang single parents, namun dirinya merasa lebih dapat 

membahagiakan anak-anaknya dibandikan kakaknya yang 
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memiliki harta yang melimpah dan hanya memiliki satu anak 

angkat sehingga tidak terlalu memahami bagaimana menjadi 

seorang Ibu seutuhnya. Subjek 3 merasa kakaknya tidak 

pernah mendukung secara penuh dengan keputusan-keputusan 

yang diambil oleh subjek. Subjek 3 merasa kakaknya selalu 

beranggapan bahwa pendapatnya adalah yang paling baik dan 

tidak mau terkalahkan oleh adik-adiknya. Hal ini membuat 

subjek 3 merasa kesal yang kemudian berujung pada tindakan 

agresif subjek 3 pada kakak subjek 3. Adapun tindakan agresif 

yang dimaksud adalah dengan berbicara dengan nada tinggi 

dan melarang kakak subjek 3 untuk tidak mencampuri urusan 

keluarganya. Peristiwa ini membuat subjek tidak 

berkomunikasi lagi dengan kakak subjek hingga saat ini.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan antar Saudara 

Kandung pada Dewasa Madya. 

Persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya 

memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut 

dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal.  

Faktor internal yang mempengaruhi persaingan antar 

saudara kandung pada dewasa madya antara lain: 

a. Faktor Jenis Kelamin. 

Faktor jenis kelamin (kombinasi jenis kelamin 

antar saudara kandung) hanya ditemukan pada subjek 

1. Subjek 1 merasa dirinya lebih sering mengalami 
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persaingan antar saudara kandung dengan adik 

perempuannya daripada dengan adik laki-lakinya. Hal 

ini disebabkan karena adanya persamaan kebutuhan 

diantara subjek dan adik perempuan subjek. 

b. Kepribadian Individu. 

Faktor ini cukup luas, beberapa yang termasuk 

di dalamnya adalah temperamen, ambisi subjek untuk 

bersaing, serta sikap dan perilaku subjek untuk mencari 

perhatian. Adapun faktor ini tidak muncul dalam hasil 

wawancara ketiga subjek. 

c. Urutan Kelahiran.  

Faktor urutan kelahiran ditemukan pada subjek 

1 dan subjek 3. Subjek 1 merasa sebagai anak pertama, 

dirinya mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dari 

orang tuanya dibandingkan dengan kedua adiknya. 

Segala keinginan subjek 1 harus ia dapat dengan kerja 

kerasnya sendiri, orang tua subjek 1 jarang 

memberikan barang yang ia inginkan secara cuma-

cuma seperti yang dilakukan pada adik-adik subjek 1. 

Hal tersebut membuat subjek 1 memiliki kecemburuan 

dengan kedua adiknya.  

Sedangkan pada kasus subjek 3, status sebagai 

anak pertama yang disandang kakaknya justru 

membuat kakak subjek 3 mendapatkan banyak 

perhatian dari orang tuanya. Segala keinginan kakak 
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subjek 3 akan dipenuhi oleh orang tuanya terutama Ibu 

subjek 3. Hal ini terjadi karena Ibu subjek 3 

berpandangan bahwa anak pertamanya adalah harapan 

bagi adik-adiknya kelak, sehingga Ibunya 

mencurahkan perhatian yang lebih pada kakak subjek 3 

dan menjadikannya sosok yang sukses agar dapat 

membantu mensukseskan adik-adiknya termasuk 

subjek 3 namun, perilaku Ibu subjek yang demikian 

menimbulkan perasaan kesal dan cemburu yang 

dirasakan subjek 3 hingga saat ini. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi persaingan antar 

saudara kandung pada dewasa madya antara lain: 

a. Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah 

Terjadi. 

Persaingan antar saudara kandung yang pernah 

terjadi pada subjek 1 dan 3 cukup serupa. Subjek 1 

adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ia merasakan 

adanya kecemburuan dan kekesalan yang muncul saat 

orang tuanya, terutama Ibunya memperlakukan dirinya 

berbeda dengan kedua adiknya. Kecemburuan ini ia 

rasakan saat menuju masa remaja. Subjek 1 merasa 

dirinya harus berusaha dengan usahanya sendiri untuk 

mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa bantuan 

orang tua, namun tidak demikian dengan kedua 

adiknya.  
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Hal serupa ditemukan pada subjek 3. Saat masa 

anak-anak hingga remaja, dirinya merasakan 

kecemburuan yang selama ini ia pendam. 

Kecemburuan tersebut muncul karena subjek 3 merasa 

Ibunya meng-“anak-emaskan” kakaknya. Kelebihan 

fisik dan status sebagai anak pertama membuat banyak 

orang termasuk Ibunya lebih menyukai kakak subjek 3 

dibandingkan dirinya. Kecemburuan dan kekesalan 

yang dirasakan subjek 1 dan subjek 3 masih bisa 

dirasakan hingga masa dewasa madya, dan menjadi 

salah satu pemicu persaingan antar saudara kandung 

yang sedang terjadi saat ini.  

Berbeda dengan subjek 1 dan subjek 3, subjek 2 

tidak memiliki persaingan antar saudara kandung pada 

masa anak-anak-remaja yang cukup besar 

intensitasnya. Persaingan antar saudara kandung yang 

pernah dialami subjek 2 adalah kekesalan dan 

kecemburuan pada perilaku Ibunya yang terlalu 

memanjakan anak kelima, dan kekesalan terhadap anak 

kelima yang tidak ikut membantu bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

b. Faktor Orang Tua. 

Faktor orang tua merupakan faktor yang selalu 

muncul pada subjek 1, 2, 3. Faktor orang tua yang 

dimaksud adalah mencakup hubungan, sikap, serta 
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perilaku orang tua yang diberikan pada masing-masing 

subjek sejak masa anak-anak hingga dewasa serta 

dapat pula berupa kepribadian orang tua. Meskipun 

demikian, intensitas dari masing-masing faktor yang 

muncul pada subjek berbeda-beda. 

 Subjek 1 dan subjek 3 menunjukan intensitas 

yang tinggi pada faktor orang tua. Subjek 1 dan 3 

memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memiliki 

hubungan yang kurang baik dengan Ibu dan lebih 

memiliki hubungan yang baik dengan Bapak. Subjek 1 

dan 3 mengalami perlakuan yang berbeda dari orang 

tua terutama Ibu sejak masa anak-anak dan disadari 

saat subjek 1 dan 3 beranjak remaja. Ibu subjek 1 dan 3 

sama-sama memberikan perhatian yang lebih sedikit 

pada subjek 1 dan 3 dibanding saudara-saudara 

kandungnya. Perilaku yang demikian membuat subjek 

1 dan 3 memiliki rasa kekesalan dan kecemburuan 

pada saudara-saudara kandung subjek.  

Adapun perbedaannya adalah Ibu subjek 1 yang 

saat ini masih hidup dan tinggal di dekat rumah adik-

adik subjek tetap menunjukan sikap “favoritism” nya 

pada adik-adiknya dibandingkan pada diri subjek 1. 

Subjek 1 dibuat kecewa dan marah dengan pernyataan 

Ibu subjek yang menganggap bahwa subjek 1 

menyusahkan dan lebih memilih tidak bertemu dengan 
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subjek 1 dari pada harus dijauhi oleh kedua adik 

subjek. Sedangkan Ibu subjek 3 telah meninggal 

bertahun-tahun yang lalu pada saat subjek 3 masih 

pada masa dewasa awal, sehingga rasa cemburu dan 

kekesalannya merupakan perasaan negatif sebagai 

dampak perlakuan tidak adil Ibunya terhadap dirinya 

yang masih dapat dirasakan hingga kini.  

Sedangkan faktor orang tua pada subjek 2 tidak 

memiliki intensitas sebesar subjek 1 dan 3. Dari hasil 

wawancara, subjek 2 hanya menunjukan kekesalan 

pada Ibunya yang dianggap memanjakan anak kelima 

hingga membuat anak kelima memiliki kepribadian 

yang lain dari saudara kandungnya dan menyebabkan 

permusuhan diantara saudara-saudara kandungnya. 

Selain itu, subjek 2 juga menyebutkan bahwa Ibu 

subjek memiliki karekter yang lembut sehingga tidak 

dapat bersikap tegas pada anak-anaknya yang 

kemudian tidak dapat mencegah terjadinya 

permusuhan yang terjadi antar saudara kandung.  

c. Faktor Saudara Kandung. 

Faktor saudara kandung merupakan faktor yang 

juga selalu muncul pada subjek 1, 2, 3. Faktor saudara 

kandung yang dimaksud adalah mencakup hubungan, 

sikap, serta perilaku yang diberikan saudara kandung 
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pada masing-masing subjek sejak masa anak-anak 

hingga dewasa.  

Subjek 1 saat ini memiliki hubungan yang 

renggang dengan adik-adiknya selama kurang lebih 3 

bulan. Hal ini dikarenakan kekecewaan subjek pada 

adik dan keponakannya yang seolah tidak 

memperdulikan orang tuanya. Selain itu subjek 1 juga 

mendapatkan perlakuan tidak hormat dari kedua 

adiknya saat dirinya mengambil dan menyimpan 

sertifikat rumah orang tua subjek 1 tanpa 

sepengetahuan adik-adiknya.  

Perilaku agresif dan sikap tidak hormat juga 

ditunjukan oleh anak kelima pada kasus subjek 2. 

Subjek 2 merasa kesal dan marah saat melihat kakak 

tertuanya diperlakukan dengan tidak hormat oleh adik 

kelimanya. Sikap anak kelima yang selalu mengadu 

domba subjek dan saudara kandungnya membuat adik 

kelimja subjek memiliki hubungan yang tidak baik 

dengan subjek 2 dan hampir semua saudara 

kandungnya.  

Pada wawancara, subjek 2 juga menyatakan 

kekesalannya terhadap adik iparnya (istri dari anak 

kelima) yang dianggap menyusahkan anak kelima serta 

keluarga besarnya secara ekonomi. Selain itu hal lain 

yang membuat kesal subjek 2 adalah sikap adik ipar 
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subjek yang dianggap memperkeruh persaingan antar 

saudara kandung diantara saudara kandungnya. Subjek 

2 merasa adik iparnya tidak bisa mengontrol anak 

kelima untuk tidak menimbulkan konflik, tetapi justru 

memberi dukungan pada anak kelima untuk terus 

memusuhi saudara kandungnya termasuk subjek. 

 Menurut hasil wawancara, kakak subjek 3 juga 

pernah melakukan perilaku agresif dengan membentak 

dan memaki-maki subjek 3 karena meminjam uang 

tanpa ijin. Perilaku kakak subjek 3 ini membuat subjek 

merasa sakit hati dan kecewa hingga menganggap 

kakaknya tidak mau membantu dan tidak 

memperdulikan dirinya saat mengalami kesusahan. Hal 

tersebut juga didukung dengan hubungan antara subjek 

3 dan kakak subjek yang tidak sebaik hubungan subjek 

3 dengan adiknya 

Kepribadian dan sifat dari saudara kandungpun 

termasuk kedalam faktor saudara kandung. Subjek 2 

merasa jika anak kelima telah memiliki kepribadian 

yang berbeda dari saudara kandungnya yang lain sejak 

kecil. Subjek 2 menggambarkakn sosok anak kelima 

yang sejak kecil hingga kini memiliki emosi yang 

buruk, cepat marah, sensitif dan selalu berpikiran 

negatif pada orang lain. Anak kelima juga sering 

mengumbar status ekonomi miliknya yang menurutnya 
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paling buruk diantara saudara kandung yang lain untuk 

tujuan mencari simpati dari subjek 2 dan saudara 

kandungnya yang lain.  

Selain itu anak kelima juga memiliki ambisi 

untuk bersaing yang tinggi, ia tidak mau anak dan 

cucunya dikalahkan oleh saudara kandung dan 

keponakannya yang lain. Hal ini dianggap menjadikan 

salah satu sumber yang sering mengakibatkan 

timbulnya permusuhan diantara subjek 2 dan antar 

saudara kandung subjek 2 yang lain.  

Berbeda dengan subjek 2, faktor kepribadian 

yang muncul pada subjek 3 tidak memiliki intensitas 

sebesar faktor kepribadian pada subjek 2. Subjek 3 

merasa kesal dan kecewa karena kakaknya seakan 

tidak memperdulikan subjek 3. Menurut subjek 3, 

walaupun kakaknya memiliki harta berlebih, namun 

subjek menganggap kakaknya sebagai orang yang kikir 

karena tidak mau membantu subjek dikala subjek 

mengalami kesulitan ekonomi.  

Sebagai kakak pertama, subjek mengatakan jika 

kakaknya tidak mau dikalahkan dan ingin selalu 

menang dan menganggap pendapatnya adalah 

pendapat yang paling benar. Subjek juga menyatakan 

kakaknya yang sering meremehkan subjek 3. Hal 
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tersebut memunculkan kemarahan hingga timbul 

permusuhan dan kompetisi diantara mereka. 

Adapun persaingan yang dipengaruhi oleh 

jumlah saudara kandung hanya muncul pada subjek 2. 

Subjek 2 adalah anak ketiga dari delapan bersaudara. 

Subjek 2 kehilangan Bapaknya diusia remaja dengan 

adik-adik yang masih diusia sekolah. Subjek merasa 

banyaknya jumlah saudara yang ia miliki menyulitkan 

terbaginya kebutuhan antar saudara kandung dengan 

baik. Subjek 2 menyatakan bahwa pada saat itu banyak 

sekali kecemburuan terjadi karena beberapa saudara 

akan cemburu jika saudara yang lain mendapatkan 

barang yang diinginkan, sedangkan subjek 2 dan kedua 

kakaknya yang saat itu membantu mencari nafkah 

untuk keluarga tidak dapat membantu Ibunya untuk 

memberikan segala kebutuhan pada saudara kandung 

yang lain secara adil.  

Selain jumlah, perbedaan usia antar saudara 

kandung juga dapat berpengaruh pada persaingan antar 

saudara kandung. Namun demikian, hal ini hanya 

dirasakan pada subjek 3. Subjek 3 menyatakan bahwa 

dirinya lebih sering mengalami persaingan antar 

saudara kandung dengan kakaknya yang memiliki 

perbedaan umur 1 tahun dengan subjek 3, daripada 

dengan adik subjek yang berjarak 4 tahun darinya.  
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d. Faktor Orang Luar 

Faktor orang luar yang dimaksud adalah 

seseorang yang berada diluar lingkup keluarga besar 

saudara kandung termasuk istri dan anak. Namun 

demikian, faktor ini tidak muncul dalam hasil 

wawancara ketiga subjek. 

e. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi muncul pada subjek 1, 2, dan 3. 

Menurut hasil wawancara dapat diperoleh hasil bahwa 

perbedaan status ekonomi dapat menimbulkan adanya 

kecemburuan antar saudara kandung. Adik perempuan 

subjek 1, anak kelima dan subjek 3 yang memiliki status 

ekonomi lebih rendah atau paling rendah dari saudara 

kandungnya yang lain membuat ketiganya memiliki 

kecemburuan terhadap saudara kandung yang memiliki 

status ekonomi yang lebih baik dari mereka. Muncul rasa 

kesal pada adik perempuan subjek 1, anak kelima, serta 

subjek 3 jika saudara kandung yang memiliki status 

ekonomi yang lebih tinggi tidak mau membantu mereka 

saat mengalami kesulitan terutama kesulitan ekonomi.   

Rasa ingin mengalahkan dan berkompetisi pun 

ditunjukan oleh ketiganya melalui berbagai macam 

perilaku. Adik perempuan subjek 1 bertindak agresif dan 

membeli barang-barang yang sama yang dibeli oleh 

subjek 1 untuk menunjukan bahwa dirinya juga mampu 
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memiliki barang yang dimiliki oleh subjek 1. Berbeda 

dengan adik perempuan subjek 1, pada kasus subjek 2, 

anak kelima yang memiliki temperamen yang buruk 

menunjukan kekesalannya dengan bersikap kekanak-

kanakan, mudah marah dan menghindar dari saudara 

kandung yang lain ketika saudara kandung yang 

memiliki status ekonomi yang lebih membicarakan 

perkembangan usaha yang mereka miliki.  

Selain itu, anak kelima juga melampiaskan 

ambisinya untuk menyaingi saudara kandung yang 

memiliki status ekonomi yang lebih dari dirinya melalui 

anak dan cucunya. Anak kelima menanamkan pemikiran 

pada anak dan cucunya untuk tidak terkalahkan dari 

sepupu-sepupunya yang lain dimana hal ini memicu 

kekesalan subjek 2 hingga menimbulkan ambisi subjek 2 

untuk bersaing dengan anak kelima.  

Sedangkan subjek 3 selalu melihat kelemahan 

yang dimiliki oleh kakaknya sebagai bentuk kompetisi 

yang ia lakukan. Subjek 3 terus mengatakan bahwa 

walaupun dirinya seorang single parent dengan tiga 

orang anak, dan hanya bekerja sebagai seorang PNS 

yang memiliki penghasilah yang tidak seberapa, namun 

subjek 3 merasa jauh lebih bisa membahagiakan anak-

anaknya daripada kakaknya. Walaupun kakak subjek 3 

memiliki harta yang melimpah dan hanya memiliki satu 
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orang anak angkat, namun dirinya dianggap tidak dapat 

memperlakukan anaknya dengan baik, karena tidak 

dapat merasakan menjadi seorang Ibu yang 

sesungguhnya. 

f. Warisan Orang Tua 

Faktor warisan orang tua hanya muncul pada 

subjek 1. Setelah meninggalnya Bapak subjek 1, 

hubungan antara subjek 1 dan adik-adiknya menjadi 

renggang. Hal ini disebabkan karena kekesalan subjek 1 

terhadap perilaku adik-adiknya yang dianggap hanya 

bisa menyusahkan orang tuanya. Kemarahan subjek 1 

bertambah ketika ia mengetahui harta yang dimiliki 

orang tuanya terkuras oleh adik-adik dan keponakannya. 

Subjek 1 kemudian merasa bahwa dirinya yang paling 

pantas mengamankan dan memegang harta terkahir 

peninggalan Bapaknya yang berupa sertifikat rumah.  

Namun demikian, keputusan sepihak yang dibuat 

oleh subjek 1 menimbulkan kecemburuan dan 

kemarahan pada adik-adik subjek. Adik-adik subjek 

merasa subjek 1 tidak berhak memiliki harta 

peninggalan Bapaknya. Keputusan ini ditentang oleh 

adik-adiknya hingga muncul perilaku agresif yang 

diberikan pada subjek 1. Perilaku agresif yang 

diberikkan oleh adik-adik subjek 1 pada subjek 1 

membuat subjek 1 sakit hati hingga tidak mau 
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menganggap adik-adiknya sebagai saudara kandung 

serta berhenti berkomunikasi dengan adik-adik subjek. 

Tabel 3. Tabel Intensitas Tema Subjek 1, 2, 3 

 Adapun intensitas ditentukan dari seberapa besar pengaruh faktor 

terhadap persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya yang 

sedang terjadi. 

No. 
Tema yang 

Diungkap 

Intensitas Subjek 
Keterangan 

1 2 3 

1. 

Persaingan 

antar Saudara 

Kandung yang 

Sedang 

Terjadi. 

++++ ++++ ++++ 

 Kecemburuan, 

kebencian, serta 

kompetisi yang 

dirasakan oleh 

saudara 

kandung yang 

diwujudkan 

dalam berbagai 

ciri perilaku 

seperti 

agresivitas yang 

terjadi pada 

dewasa madya 

menimbulkan 

terputusnya 

hubungan antar 

saudara 

kandung hingga 

usaha untuk 

menjatuhkan 

satu sama lain. 

2. 

Persaingan 

antar Saudara 

Kandung yang 

Pernah 

Terjadi. 

++++ +++ ++++ 

 Kecemburuan, 

kebencian, serta 

kompetisi untuk 

mendapatkan 

perhatian orang 

tua pada masa 

anak-anak 
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hingga remaja 

belum 

terselesaikan. 

3. 
Faktor Orang 

Tua 
++++ ++ ++++ 

 Hubungan 

dengan orang 

tua yang 

renggang. 

 Perilaku 

“favoritism” 

orang tua yang 

dilakukan pada 

salah satu atau 

beberapa 

saudara 

kandung 

tertentu 

menimbulkan 

kekesalan yang 

dapat terbawa 

hingga masa 

dewasa 

termasuk 

dewasa madya. 

 Kepribadian 

dan sikap orang 

tua yang dirasa 

tidak dapat 

mencegah 

timbulnya 

persaingan antar 

saudara 

kandung. 

4. 

Faktor 

Saudara 

Kandung 

+++ ++++ ++++ 

 Hubungan yang 

tidak baik 

dengan saudara 

kandung 

 Perilaku 

saudara 

kandung yang 

merugikan 

seperti agresif, 

suka mengadu 
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domba, 

menolong 

dengan pamrih, 

dll. 

 Sikap saudara 

kandung yang 

tidak 

mendukung 

antar saudara 

kandung, tidak 

menghormati 

antar saudara 

kandung, sikap 

acuh pada 

saudara 

kandung, sikap 

mencari 

perhatian 

dengan 

memperlihatkan 

kelemahan, dll. 

 Kepribadian 

saudara 

kandung yang 

buruk, 

temperamen 

yang buruk, 

sensitif, ingin 

menang sendiri, 

tidak mau 

terkalahkan, 

pendendam, dll. 

 Perbedaan usia 

sauadara 

kandung yang 

dekat. 

 Jumlah saudara 

kandung yang 

banyak. 

 

5. Faktor Orang Tidak Tidak Tidak Tidak Muncul 
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Luar Muncul Muncul Muncul 

6. 
Faktor 

Ekonomi 
++++ ++++ +++ 

 Perbedaan 

status ekonomi 

antar saudara 

kandung 

memicu saudara 

kandung yang 

memiliki status 

ekonomi yang 

rendah merasa 

cemburu atas 

status ekonomi 

saudara 

kandung yang 

memiliki status 

ekonomi yang 

lebih tinggi. 

 Ketidakmampua

n individu untuk 

mengimbangi 

status ekonomi 

saudara 

kandung 

memicu 

timbulnya 

kekesalan dan 

kebencian serta 

kompetisi  pada 

saudara 

kandung. 

7. 
Warisan 

Orang Tua 
++ 

Tidak 

Muncul 

Tidak 

Muncul 

 Harta 

peninggalan 

orang tuau 

merupakan 

parental reward 

yang memicu 

kompetisi antar 

saudara 

kandung. 

8. 
Perbadaan 

Jenis Kelamin 
++ 

Tidak 

Muncul 

Tidak 

Muncul 

 Memiliki jenis 

kelamin yang 

sama antar 
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antar Saudara 

Kandung 

saudara 

kandung 

membuat 

tingkat 

persaingan 

diantara subjek 

1 dan adik 

perempuannya 

semakin besar, 

hal ini 

dikarenakan 

adanya 

persamaan 

kebutuhan antar 

saudara 

kandung dengan 

saudara 

kandung yang 

memiliki jenis 

kelamin yang 

sama. 

9. 
Urutan 

Kelahiran 
+++ 

Tidak 

Muncul 
++++ 

 Urutan 

kelahiran 

mempengaruhi 

bagaimana cara 

orang tua 

memperlakukan 

anaknya. 

Perlakuan 

istimewa yang 

diberikan pada 

anak pertama 

dengan 

anggapan 

merupakan 

seorang yang 

akan membantu 

kesuksesan 

adik-adiknya 

atau justru 

perhatian yang 

jarang diberikan 



125 

 

 

 

pada anak 

pertama karena 

dianggap paling 

mandiri 

menimbulkan 

kecemburuan 

pada saudara 

kandung 

sehingga 

memunculkan 

persaingan 

untuk 

mendapatkan 

kasih sayang. 

10. 
Kepribadian 

Individu 

Tidak 

Muncul 

Tidak 

Muncul 

Tidak 

Muncul 
Tidak Muncul 

 

Keterangan: 

+ = Sangat Rendah   

++ = Rendah    

+++ = Tinggi  

++++ = Sangat Tinggi 
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Tabel 4. Matriks antar Tema Subjek 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 

1 
          

2A 
++++          

2B 
++++ ++++         

2C 
++++ +++ ++++        

2D 
          

2E 
          

2F 
++ +++ ++++ +++       

2G 
+++ ++++ +++        

2H 
++++  +++ ++++       

2I 
++  +++ ++     ++  

Keterangan: 

 

1    : PaSK yang sedang terjadi  2F : Jenis Kelamin antar Sdr Kandung  

2A : PaSK yang pernah terjadi  2G : Urutan Kelahiran 

2B : Faktor Orang Tua   2H : Faktor Ekonomi  

2C : Faktor Saudara Kandung 2I   : Warisan Orang Tua  

2D : Faktor Orang Luar 

2E : Kepribadian Individu     
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Bagan 5 

 Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan antar Saudara Kandung pada Subjek 1, 2, dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persaingan antar 

Saudara Kandung yang 

Sedang Terjadi 

 
 Kecemburuan, kebencian, 

serta kompetisi yang dirasakan 

oleh saudara kandung yang 

diwujudkan dalam berbagai 

ciri perilaku seperti agresivitas 

yang terjadi pada dewasa 

madya menimbulkan 

terputusnya hubungan antar 

saudara kandung hungga usaha 

untuk k=menjatuhkan satu 

sama lain. 

Urutan Kelahiran: 

 
 Urutan kelahiran mempengaruhi bagaimana 

cara orang tua memperlakukan anaknya. 

Perlakuan istimewa yang diberikan oleh 

anak pertama dengan anggapan merupakan 

seorang yang akan membantu kesuksesan 

adik-adiknya atau justru perhatian yang 

jarang diberikan pada anak pertama karena 

dianggap paling mandiri menimbulkan 

kecemburuan pada saudara kandung 

sehingga memunculkan persaingan untuk 

mendapatkan kasih sayang. 

 

Perbedaan Jenis Kelamin antar 

Saudara Kandung: 

 

 Memiliki jenis kelamin yang sama antar 

saudara kandung membuat tingkat 

persaingan diantara keduanya semakin besar, 

hal ini dikarenakan adanya persamaan 

kebutuhan antar saudara kandung dengan 

saudara kandung yang memiliki jenis 

kelamin yang sama. 

 

Faktor Internal 

Persaingan antar Saudara Kandung yang Pernah Terjadi 
 

 Kecemburuan, kebencian, serta kompetisi untuk mendapatkan perhatian orang tua pada masa anak-anak hingga 

remaja belum terselesaikan. 

 

Faktor Ekonomi: 
 

 Perbedaan status ekonomi antar saudara kandung memicu saudara kandung yang memiliki status ekonomi yang 

rendah merasa cemburu atas status ekonomi saudara kandung yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi. 

 Ketidakmampuan individu untuk mengimbangi status ekonomi saudara kandung memicu timbulnya kekesalan dan 

kebencian serta kompetisi  pada saudara kandung. 

Warisan Orang tua: 

 
 

 Harta peninggalan orang tuau merupakan parental reward yang memicu kompetisi antar saudara kandung. 

Faktor Orang Tua: 

 
 Hubungan dengan orang tua yang renggang. 

 Perilaku “favoritism” orang tua yang dilakukan pada salah satu atau beberapa saudara kandung tertentu 

menimbulkan kekesalan yang dapat terbawa hingga masa dewasa termasuk dewasa madya. 

 Kepribadian dan sikap orang tua yang dirasa tidak dapat mencegah timbulnya persaingan antar saudara kandung. 

Faktor Saudara Kandung: 

 
 Hubungan yang tidak baik dengan saudara kandung 

 Perilaku saudara kandung yang merugikan seperti agresif, suka mengadu domba, menolong dengan pamrih, dll. 

 Sikap saudara kandung yang tidak mendukung antar saudara kandung, tidak menghormati antar saudara kandung, 

sikap acuh pada saudara kandung, sikap mencari perhatian dengan memperlihatkan kelemahan, dll. 

 Kepribadian saudara kandung yang buruk, temperamen yang buruk, sensitif, ingin menang sendiri, tidak mau 

terkalahkan, pendendam, dll. 

 Perbedaan usia sauadara kandung yang dekat. 

 Jumlah saudara kandung yang banyak. 

Faktor Eksternal 
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B. Pembahasan 

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. 

Terkadang hubungan tersebut dapat berubah menjadi agresif dan 

penuh dengan konflik dan persaingan di dalamnya. Persaingan antar 

saudara kandung adalah hubungan negatif antar saudara kandung 

yang di dalamnya mengandung unsur kebencian, kecemburuan, 

kompetisi dan kemarahan yang disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal (Priatna & Yulia, 2006). Persaingan tersebut dapat muncul 

dari masa anak-anak, remaja, dan tidak menutup kemungkinan pada 

masa dewasa.  

Persaingan antar saudara kandung yang terjadi hingga masa 

dewasa terutama pada masa dewasa madya merupakan hal yang 

dapat muncul karena berbagai sebab, dimana seharusnya pada masa 

ini individu telah berada dipuncak kejayaan, kemapanan serta hanya 

berfokus pada keluarga inti (Hurlock, 1990). Belum tuntasnya 

persaingan yang terjadi pada masa sebelumnya ataupun faktor-faktor 

lainnya baik eksternal maupun internal dapat mempengaruhi 

munculnya persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya. 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung pada dewasa madya menurut berbagai ahli seperti faktor 

orang tua, faktor saudara kandung, jumlah saudara kandung, dan 

faktor orang luar. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah jenis 
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kelamin antar saudara kandung, kepribadian individu, dan urutan 

kelahiran. 

Persaingan antar saudara kandung yang terjadi dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun 

faktor internal. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar 

baik karena pengaruh lingkungan maupun individu lain, sedangkan 

faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri 

(Priatna & Yulia, 2006). Adapun faktor-faktor eksternal yang telah 

disimpulkan dari berbagai pendapat para ahli adalah adalah 

persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi, faktor orang 

tua, faktor saudara kandung, faktor orang luar, faktor ekonomi serta 

warisan orang tua. 

Persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi 

menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persaingan 

antar saudara kandung pada usia dewasa madya. Pada penelitian ini, 

peneliti dapat menemukan bahwa persaingan antar saudara kandung 

yang sedang terjadi tidak terlepas dari persaingan antar saudara 

kandung yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. Menurut 

Bedford konflik atau persaingan antar saudara kandung yang berakar 

pada masa kanak-kanak berpengaruh terhadap kesejahterahaan hidup 

individu pada masa dewasa (Conger & Little, 2010). Permasalahan 

tersebut dapat merupakan permasalahan  yang disebabkan oleh 

sesama saudara kandung atau karena adanya favoritism orang tua. 

Hal ini jelas terlihat terutama pada subjek 1 dan subjek 3 yang 

hingga kini masih memiliki kebencian dan kekesalan akan perlakuan 
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orang tuanya yang dianggap berbeda dari perlakuannya pada saudara 

kandung yang lain, serta segala perasaan iri terhadap kelebihan yang 

dimiliki oleh saudara kandung yang dirasakan pada masa anak-anak 

hingga remaja.  

Adapun subjek 2 menyatakan bahwa anak kelima hingga kini 

masih terus mengungkit permasalahan pada masa lalu dimana anak 

kelima merasa kesal dan cemburu  karena subjek 2 dan kakak-

kakaknya memaksa ia untuk bekerja namun tidak dengan adik-

adiknya yang lain, sehingga sekolah terganggu dan mengalami 

kecelakaan. Hal ini membuat seolah-olah subjek 2 hingga kini masih 

memiliki hutang budi pada anak kelima. Pada akhirnya, sikap anak 

kelima membuat subjek 2 merasa kesal dan jenuh karena sering 

mengungkit-ungkit permasalahan yang telah berlalu tersebut. 

Dari ketiga subjek ditemukan bahwa faktor orang tua menjadi 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung. Dreikurs (Brooks, 1999) menyatakan bahwa persaingan 

antar saudara kandung terjadi karena anak menginginkan adanya 

perhatian orang tua. Saat anak tidak mendapatkan perhatian yang 

dibutuhkan atau jika perhatian tersebut diberikan secara tidak adil 

maka akan timbul kecemburuan, kebencian serta kompetisi pada 

saudara kandung yang mendapat perhatian yang lebih dari dirinya. 

Hal inilah yang terjadi pada ketiga subjek terutama pada subjek 1 

dan subjek 3.  

Sejak masa anak-anak subjek 1 dan subjek 3 mendapatkan 

perlakuan yang berbeda dari orang tuanya terutama Ibu. Ibu subjek 1 
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lebih memberikan banyak perhatian dan menunjukan kasih 

sayangnya pada kedua adiknya, sedangkan Ibu subjek 3 lebih 

memberikan perhatian pada kakaknya karena dianggap sebagai anak 

pertama yang akan membawa adik-adiknya sukses dikemudian hari. 

Sejak kecil hingga dewasa subjek 1 harus berusaha untuk 

mendapatkan sesuatu yang ia inginkan sedangkan subjek 3 harus 

menunggu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan yang kemudian 

pada akhirnya terlupakan sehingga subjek 3 tidak mendapatkan 

barang yang ia inginkan. Hal tersebut berbeda dengan adik-adik 

subjek 1 dan kakak subjek 3 yang selalu terpenuhi keinginannya 

dengan bantuan Ibu masing-masing baik Ibu subjek 1 dan Ibu subjek 

3.  

Perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh Ibu pada subjek 1 

dan subjek 3 mengakibatkan timbulnya kecemburuan dan kebencian 

hingga memicu persaingan antar saudara kandung yang terjadi saat 

ini. Penemuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Whiteman, dkk (2011) yang menyatakan bahwa perlakuan orang tua 

yang berbeda akan menimbulkan konflik/rivalry dalam hubungan 

antar saudara kandung. Konteks berbeda pada hal ini bukan semata-

mata dengan tujuan menyadari akan kebutuhan anak yang berbeda 

pada masing-masing individu. Perlakuan beda yang dimaksud adalah 

lebih kepada perlakuan tidak adil atau tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh anak.  

Faktor orang tua yang muncul pada subjek 2 tidak memiliki 

intensitas sebesar subjek 1 dan subjek 3. Kekesalan juga timbul pada 
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subjek 2 atas sikap Ibu subjek yang memanjakan anak kelima, 

namun demikian faktor ini dirasa tidak cukup kuat mempengaruhi 

persaingan antar saudara kandung yang sedang terjaid saat ini. 

Faktor eksternal saudara kandung, merupakan faktor yang 

cukup besar mempengaruhi persaingan antar saudara kandung yang 

terjadi pada ketiga subjek. Adapun faktor saudara kandung yang 

dimaksud meliputi hubungan antar saudara kandung sifat dan 

kepribadian saudara kandung, sikap dan perilaku saudara kandung, 

jumlah saudara kandung serta perbedaan usia antar saudara kandung. 

Shulman dan Collins (Scharf, dkk., 2005) menyatakan bahwa dengan 

terjalinnya hubungan yang harmonis baik terhadap orang tua atau 

saudara kandung, dapat membuat antar saudara kandung menjadi 

lebih terbuka dan mengalah satu sama lain. Kebalikannya, jika 

hubungan antar anggota keluarga terutama saudara kandung buruk, 

maka akan menimbulkan agresivitas pada anak. Sehingga dapat 

memicu timbulnya persaingan antar saudara kandung.  

Kerenggangan hubungan antar saudara kandung dapat 

disebabkan dan menyebabkan berbagai perilaku negatif yang 

dilakukan antar saudara kandung. Pada ketiga subjek, peneliti 

menemukan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku yang paling 

sering muncul yang menyebabkan timbulnya perasaan negatif seperti 

sakit hati, kekesalan, kebencian yang mengakibatkan permusuhan 

hingga terhentinya komunikasi diantara kedua belah pihak yang 

menyebabkan renggangnya hubungan antar saudara kandung. Selain 
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perilaku, sikap dan kepribadian saudara kandung juga dapat 

mempengaruhi persaingan yang terjadi antar saudara kandung.  

Sikap dan kepribadian yang negatif dan merugikan seperti 

temperamen yang buruk (Priatna & Yulia, 2006), sensitif, tidak 

menghormati sesama saudara kandung, sikap tidak peduli terhadap 

kesulitan yang dihadapi oleh saudara kandung, sikap mencari 

perhatian dengan mengekspos kelemahan yang dimiliki (Novairi & 

Bayu dalam Oktaviany, 2016), serta memiliki ambisi bersaing yang 

tinggi untuk mengalahkan saudara kandung, merupakan pemicu 

munculnya persaingan antar saudara kandung yang ditemukan pada 

hampir dari seluruh subjek (Spungin & Richardson dalam Yati, 

2008).  

Jumlah saudara kandung merupakan salah satu faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung pada dewasa madya. Semakin banyak saudara yang dimiliki 

oleh individu maka akan semakin besar kemungkinan individu 

tersebut untuk berkonflik dengan saudaranya. Semakin banyak 

saudara yang dimiliki maka akan semakin minimnya pengawasan 

orang tua, dan akan semakin sulit bagi orang tua untuk bersikap adil 

terhadap masing-masing anak (Hurlock,1990).  

Teori tersebut sesuai dengan temuan pada subjek 2 yang 

menyatakan bahwa setelah kehilangan Bapaknya diusia remaja, 

Subjek 2 menemui kesulitan untuk membantu memenuhi kebutuhan 

dari kedelapan saudaranya. Banyaknya jumlah saudara yang ia miliki 

menyulitkan terbaginya kebutuhan antar saudara kandung dengan 
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baik. Hal ini diakui subjek 2 menyebabkan timbulnya kecemburuan 

antar saudara kandung dan menimbulkan persaingan antar saudara 

kandung.  

Selain jumlah saudara kandung, perbedaan usia antar saudara 

kandung juga dapat mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung. Kesamaan kebutuhan menjadi salah satu alasan mengapa 

pasangan saudara kandung dengan perbedaan usia yang dekat lebih 

sering mengalami persaingan antar saudara kandung (Hurlock, 

1990). Hal ini ditemukan pada subjek 3 yang menyatakan bahwa 

dirinya lebih banyak mengalami persaingan dengan kakaknya yang 

memiliki jarak usia 1 tahun dengan subjek 3 dari pada dengan 

adiknya yang memiliki jarak usia 4 tahun dengan subjek 3. 

Menurut Hurlock (1990), faktor orang luar dapat 

mempengaruhi persaingan antar saudara kandung. Adapun faktor 

orang luar yang dimaksud adalah masuknya orang luar ke dalam 

rumah, tekanan dari orang luar yang diberikan terhadap keluarga, 

dan perbandingan terhadap orang di luar keluarga yang dilakukan 

oleh orang tua atau saudara kandung terhadap individu. Namun 

demikian, pada ketiga subjek tidak ditemukan adanya pengaruh 

faktor orang luar (yang berada diluar keluarga) pada persaingan antar 

saudara kandung yang sedang terjadi saat ini. 

 Faktor ekonomi merupakan faktor eksternal berikutnya yang 

dapat mempengaruhi persaingan antar saudara kandung pada dewasa 

madya. Faktor ekonomi ini ditemukan pada ketiga subjek. Menurut 

hasil wawancara dapat diperoleh hasil bahwa perbedaan status 
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ekonomi dapat menimbulkan adanya kecemburuan antar saudara 

kandung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nandwana dan Katoch (2009) mengenai Persepsi Hubungan Saudara 

Kandung pada Masa Dewasa Madya yang menemukan bahwa pada 

saudara kandung dewasa madya, persaingan dapat muncul dari 

kompetisi dan kecemburuan akan status sosial-ekonomi maupun 

kehidupan yang nyaman yang dimiliki oleh saudara kandungnya. 

Kompetisi dan kecemburuan akan semakin meningkat dengan 

adanya fenomena membandingkan kesuksesan anak individu dengan 

anak dari saudara kandung individu tersebut (Nandwana & Katoch, 

2009).  

Lebih lanjut pada teori persaingan antar saudara kandung 

yang diteliti dari segi psikologi sosial persaingan antar saudara 

kandung terjadi karena adanya persaingan untuk membandingkan 

satu individu dengan yang lain secara sosial yang dilakukan antar 

saudara kandung. Feinberg, Neiderhiser, Simmens, dan Reiss 

(Whiteman, dkk., 2011) mengatakan bahwa saudara yang 

kedudukannya lebih tinggi akan membuat perbandingan kebawah 

(downward comparison) terhadap saudara yang kedudukannya lebih 

rendah, sebaliknya saudara yang lebih rendah kedudukanya akan 

melakukan perbandingan keatas (upward comparison) terhadap 

saudaranya yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini dapat ditemukan 

pada ketiga subjek.  

Subjek 1 sebagai saudara kandung yang memiliki kedudukan 

tinggi akan menganggap remeh adik-adiknya yang kedudukannya 
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lebih rendah. Adapun pada kasus subjek 2, anak kelima sama seperti 

subjek 3 yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih rendah dari 

pada saudara kandungnya akan melihat ke atas sehingga muncul 

perasaan cemburu akan apa yang dimiliki oleh saudara kandung 

yang kedudukan ekonominya lebih tinggi dari mereka.  

Sedangkan faktor eksternal terakhir yang mempengaruhi 

persaingan antar saudara kandung adalah warisan orang tua. Faktor 

ini hanya muncul pada subjek 1, dimana warisan tersebut 

ditinggalkan pasca Bapak subjek 1 meninggal beberapa bulan yang 

lalu. Subjek 1 kemudian merasa bahwa dirinya yang paling pantas 

mengamankan dan memegang harta terkahir peninggalan Bapaknya 

yang berupa sertifikat rumah. Namun demikian, keputusan sepihak 

yang dibuat oleh subjek 1 menimbulkan kecemburuan dan 

kemarahan pada adik-adik subjek dan memicu adanya persaingan 

antar saudara kandung yang terjadi pada subjek 1 dan saudara 

kandung subjek 1. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa antar 

saudara kandung akan berkompetisi untuk mendapatkan parental 

reward yang biasanya berbentuk warisan yang diberikan oleh orang 

tua kepada anaknya (Nandwana & Katoch, 2009).  

Faktor internal merupakan faktor yang juga mempengaruhi 

persaingan antar saudara kandung pada dewasa madya. Adapun 

faktor internal yang mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung meliputi, jenis kelamin antar saudara kandung, kepribadian 

individu, serta urutan kelahiran.  
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Pasangan saudara kandung dengan kombinasi jenis kelamin 

sama akan memiliki potensi persaingan antar saudara kandung yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan saudara kandung dengan 

jenis kelamin berbeda  (Santrock, 2007). Dari ketiga subjek hanya 

subjek 1 yang memunculkan faktor ini. Subjek 1 merasa dirinya 

lebih sering mengalami persaingan antar saudara kandung dengan 

adik perempuannya daripada dengan adik laki-lakinya. Hal ini 

disebabkan karena adanya persamaan kebutuhan diantara subjek dan 

adik perempuan subjek 1. 

Kepribadian individu pada faktor internal yang dimaksud 

adalah temperamen (Priatna & Yulia, 2006), keinginan untuk 

bersaing (Spungin & Richardson dalam Yati, 2008) dan 

kecenderungan untuk mencari perhatian (Novairi & Bayu dalam 

Oktaviany, 2016) yang dimiliki oleh subjek yang kemudian 

menyebabkan timbulnya persaingan antar saudara kandung, namun 

demikian faktor ini tidak ditemukan pada ketiga subjek. 

Sedangkan faktor internal yang terakhir adalah faktor urutan 

kelahiran. Faktor ini muncul pada subjek 1 dan subjek 3. Sebagai 

anak pertama dari tiga bersaudara subjek 1 diberi perlakuan yang 

berbeda dari adik-adiknya. Ibu subjek 1 membesarkan subjek 1 

sebagai seorang yang mandiri. Subjek 1 harus berusaha untuk 

membeli segala sesuatu yang ia inginkan tanpa bantuan orang tuanya 

terutama Ibu, tidak seperti adik-adik subjek yang dipenuhi 

keinginannya oleh Ibu subjek. Hal ini menimbulkan rasa kesal dan 
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kecemburuan pada subjek yang memicu terjadinya persaingan antar 

saudara kandung.  

Berbeda dengan subjek 1, subjek 3 yang merupakan anak ke 2 

(anak tengah) dari tiga bersaudara tidak mendapatkan perhatian 

sebanyak yang didapatkan oleh anak pertama. Subjek 3 merasa 

terasingkan dan terlupakan karena keinginannya yang jarang 

dipenuhi oleh Ibu subjek 3. Ibu subjek 3 lebih meng-istimewakan 

anak pertama karena menganggap bahwa anak pertamalah yang akan 

membantu dan menjadikan adik-adiknya sukses dikemudian hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baskett dalam (Laing, 1994) 

mengenai harapan dan keyakinan yang dimiliki orang tua terhadap 

anaknya menurut urutan kelahiran, ditemukan bahwa orang tua 

memiliki harapan yang tinggi serta akan memberikan banyak 

masukan positif pada anak pertama dibandingkan pada anak satu-

satunya atau anak yang paling muda. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan bahwa anak pertama akan mendapatkan 

reaksi negatif dari orang tuanya. 

Faktor-faktor yang muncul pada persaingan antar saudara 

kandung yang sedang terjadi pada subjek 1, 2, dan 3 memiliki 

keterkaitan antar faktor yang kemudian membentuk sebuah dinamika 

persaingan antar saudara kandung yang terjadi pada dewasa madya. 

Adapun persaingan antar saudara kandung yang sedang terjadi 

diidentifikasi menggunakan kemunculan aspek-aspek persaingan 

antar saudara kandung. Shaffer (dalam Saputri & Sugiariyanti, 2016) 

menyatakan bahwa dalam suatu persaingan antar saudara kandung 
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terdapat beberapa aspek yang mungkin muncul, yaitu kompetisi, 

kecemburuan, dan kebencian. Adapun aspek-aspek tersebut 

kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku yang menjadi 

ciri-ciri terjadinya persaingan antar saudara kandung pada dewasa 

madya.  

Subjek 1 mengalami kecemburuan pada adik-adiknya yang 

diberi perhatian lebih oleh Ibunya. Begitu pula yang dirasakan oleh 

subjek 2 dan subjek 3 yang juga merasa cemburu ketika orang tua 

terutama Ibu memperlakukan salah satu saudara kandung tertentu 

dengan lebih istimewa. Subjek 2 merasa cemburu ketika Ibunya 

tetap memperhatikan anak kelima bahkan saat anak kelima tidak 

merespon perhatian yang diberikan oleh Ibunya dengan baik. Subjek 

3 merasa cemburu pada kakaknya sebagai anak pertama yang di 

istimewakan karena Ibunya beranggapan bahwa anak pertamanya 

merupakan sosok yang akan membantu kesuksesan adik-adiknya 

kelak.  

Kecemburuan ini kemudian berubah menjadi sebuah 

kebencian atau kekesalan subjek pada masa dewasa madya. Subjek 1 

merasa sakit hati hingga tidak ingin menganggap adik-adiknya 

sebagai saudara kandung serta berhenti berkomunikasi dengan Ibu 

subjek, begitu pula dengan subjek 2 dan subjek 3 yang juga 

mengalami hubungan komunikasi yang renggang dengan saudara 

kandung yang bersangkutan dalam persaingan antar saudara kandung 

tersebut.  
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Selain kecemburuan dan kebencian, persaingan antar saudara 

kandung identik dengan adanya kompetisi antar saudara kandung. 

Menurut hasil analisis wawancara, dapat diketahui bahwa kompetisi 

yang dialami oleh ketiga subjek timbul dari perasaan benci atau 

kesal pada saudara kandung karena memiliki atau mendapatkan 

sesuatu yang tidak didapatkan oleh subjek. Hal ini sesuai dengan 

teori yang mengatakan bahwa antar saudara kandung biasanya saling 

berkompetisi untuk  memperebutkan kasih sayang dan perhatian 

orang tua, atau memperebutkan pengakuan akan kekuatan dan 

penghargaan dari lingkungan sosial (Anderson, 2006).  

Adapun ciri-ciri persaingan yang muncul pada ketiga subjek 

adalah adanya agresi. Agresi yang dilakukan anak merupakan bentuk 

perwujudan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh individu terhadap 

perlakuan orang tua atau perilaku saudara kandung yang merugikan. 

Agresi diwujudkan dalam berbagai perilaku negatif baik secara 

langsung pada saudara kandung atau dapat juga ditujukan pada orang 

lain (Sawicki dalam Binotiana, 2008). Dalam kasus ketiga subjek, 

bentuk agresi yang paling sering muncul adalah serangan secara 

verbal (saling memaki dan menghujat satu sama lain, berbicara 

dengan nada keras,dll.) pada saudara kandung atau orang tua. 

C. Kelemahan Penelitian 

Setelah melakukan berbagai rangkaian tahapan dalam 

penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kelemahan dalam 

penelitian yang dilakukan, beberapa diantaranya adalah pada 

ketersediaan subjek dan proses pengambilan data. Peneliti menemui 
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kesulitan dan hambatan dalam menemukan subjek yang sesuai 

dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan 

persaingan antar saudara kandung yang dianggap sensitif menjadi 

hambatan peneliti untuk mendapatkan persetujuan subjek. Data yang 

akan diambil oleh peneliti merupakan hal yang sangat pribadi dan 

dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi bagi sebagian 

besar masyaraka. Peneliti juga menemui kesulitan dalam 

memperoleh kepercayaan dan keterbukaan pada subjek pada saat 

proses wawancara. Kelemahan yang selanjutnya adalah peneliti 

hanya menggunakan satu sudut pandang yaitu salah satu pihak yang 

bertikai sebagai subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh 

tidak cukup komperhensif. 


