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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dan kesuksesan merupakan harapan yang dimiliki 

setiap individu. Keberhasilan dan kesuksesan seseorang tidak lepas dari 

kompetensi yang dimiliki orang tersebut. Salah satu cara untuk dapat 

mengasah kompetensi ialah melalui Pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu hal yang penting dalam seseorang mempersiapkan masa depan. 

Karena pentingnya pendidikan bagi setiap individu, program Pendidikan 

dibuat dan diberikan sejak usia kanak-kanak agar individu memiliki 

kompetensi yang benar-benar mumpuni untuk masa yang akan datang.  

Pendidikan penting bagi semua tingkatan usia termasuk salah 

satunya adalah remaja. Masa remaja merupakan fase transisi dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa (Hurlock, 1980). Menurut Hurlock 

(1980), Pendidikan yang ditujukan pada remaja dapat menjadi sebuah 

batu loncatan untuk dapat bekerja dimasa mendatang. Pada masa ini 

remaja banyak menghabiskan waktu mereka di lingkungan sekolah, 

sehingga pendidikan di sekolah menjadi sarana bagi remaja untuk 

mengeksplorasi potensi, dan mengembangkannya baik potensi yang ada 

dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai seorang siswa, 

bentuk keberhasilan remaja dalam Pendidikan ditunjukan dengan adanya 

prestasi baik yang bersifat akademik maupun non akademik. 

Eccles (dalam Vevandi & Tairas, 2015) menjelaskan bahwa fase 

remaja adalah fase yang kritis dalam hal prestasi karena keberhasilan atau 
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kegagalan dalam pencapaian prestasi pada saat remaja dapat memprediksi 

keberhasilan atau kegagalan seseorang dimasa depan. Adanya tekanan 

sosial dan akademis menjadikan remaja menanggung tanggung jawab 

yang besar dalam prestasi. Keberhasilan dalam mencapai prestasi tidak 

lepas dari adanya sebuah motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan 

yang terus memberi kekuatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Ormrod (2009) menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu hal yang dapat 

menghidupkan, mengarahkan serta mempertahankan perilaku individu. 

Tanpa adanya motivasi, seseorang akan kesulitan dalam menyelesaikan 

suatu tugas atau pekerjaan. motivasi berprestasi. Sama halnya dengan 

remaja yang membutuhkan motivasi berprestasi. Tanpa adanya motivasi 

berprestasi, remaja akan kesulitan dalam meraih prestasi di sekolahnya. 

Menurut Mc Clelland (dalam Prabadewi, 2014), motivasi 

berprestasi adalah daya penggerak yang mendorong semangat bekerja 

seseorang, memotivasi seseorang untuk mengembangkan potensi 

kemampuan dan kreativitas serta energi yang dimilikinya untuk dapat 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sugiyanto (2007, h. 3) turut 

menyatakan bahwa ada tidaknya motivasi berprestasi menentukan 

seberapa jauh pencapaian prestasi akademik seorang siswa. Memiliki 

motivasi berprestasi tinggi akan mendorong seseorang untuk berjuang 

mencapai keinginannya meskipun harus melewati kesulitan dan 

hambatan dalam mencapainya. Dengan motivasi berprestasi yang tinggi, 

remaja dapat mengaktualisasikan diri dengan mencapai berbagai macam 

prestasi khususnya di bidang akademik 
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Pencapaian prestasi belajar pada dasarnya menjadi hal yang 

penting pada saat seseorang menempuh pendidikan formal. Prestasi 

menjadi bukti bahwa seseorang mengetahui potensi serta mampu 

mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Namun pada 

kenyataanya tidak semua siswa dapat menunjukan prestasi dalam 

Pendidikan formal disekolah.  

Menurut Santrock (dalam Vevandi & Tairas, 2015) dalam proses 

berprestasi, remaja membutuhkan motivasi baik yang bersifat intrinsik 

dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik melibatkan rasa ingin tahu, cita-cita, 

harapan, tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan, sedangkan 

motivasi ekstrinsik melibatkan faktor situasional seperti adanya 

persaingan, imbalan yang didapat dari prestasi yang dicapai, serta 

dukungan dari lingkungan sosial. Salah satu lingkungan sosial yang 

menjadi pendukung dari adanya motivasi berprestasi pada remaja adalah 

lingkungan keluarga (Kurniasari, 2017, h. 6).  

Dalam pandangan masyarakat keturunan Tionghoa, pencapaian 

kesuksesan menjadi sebuah nilai yang selalu dituruntemurunkan dari 

generasi ke generasi. Sejak dahulu, masyarakat keturunan Tionghoa 

dikenal sebagai pribadi yang ulet dan rajin bekerja. Hal ini tidak lepas 

dari adanya motivasi pencapaian kesuksesan yang melandasi masyarakat 

keturunan tionghoa untuk ulet dan rajin bekerja. Pencapaian kesuksesan 

menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat keturunan Tionghoa 

sehingga harus ditanamkan sedari kecil (dalam Setiawan, 2013, h. 5). 

Keluarga menjadi salah satu sarana dimana orangtua keturunan etnis 
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Tionghoa mendidik anak-anaknya untuk bagaimana mencapai sebuah 

kesuksesan. 

Orangtua keturunan etnis Tionghoa selalu membiasakan anak-

anaknya sejak kecil untuk menjadi pribadi yang cerdas, ulet, dan tidak 

cepat berpuas diri. Salah satu cara yang dilakukan orangtua Tionghoa 

dalam mengajar anak untuk menjadi pribadi ulet adalah dengan cara 

mengondisikan anak untuk tidak cepat berpuas diri. Peneliti menemukan 

bahwa nilai angka dalam dunia pendidikan menjadi salah satu cara 

orangtua etnis Tionghoa mendidik anaknya untuk tidak cepat berpuas 

diri. Misalnya, ketika sang anak mendapatkan nilai 90 dikelas, orangtua 

mereka akan berkata “mengapa tidak mendapatkan nilai 100?”. Tidak 

jarang orangtua keturunan Tionghoa mendidik anaknya dengan keras dan 

disiplin. Mereka tidak segan menggunakan cara mempermalukan atau 

menarik kasih sayang dalam interaksinya dengan anak-anak mereka. 

(Wu, dkk dalam Xu, dkk., 2005).   

Pada umumnya, orangtua keturunan Tionghoa banyak 

menggunakan pola asuh authoritarian dalam mendidik anaknya. (Zhao 

dalam Putri, 2013)   Menurut mereka, tanpa adanya didikan yang disiplin 

dan keras seorang anak tidak akan menjadi berhasil. Pendidikan menjadi 

hal yang penting bagi orangtua keturunan Tionghoa. Orangtua keturunan 

Tionghoa cenderung terlibat dan mengawasi secara ketat aktivitas yang 

berkaitan dengan akademik anak. Prestasi akademik dipandang sebagai 

langkah awal untuk pencapaian kesuksesan di masa yang akan datang, 

sehingga anak keturunan Tionghoa dituntut bekarja keras agar 

memperoleh hasil yang maksimal (Setiawan, 2013) Hal ini didukung oleh 
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hasil  Guan Report  (dalam Putri, 2013) yang menyatakan bahwa 70% 

orangtua Tionghoa lebih fokus terhadap prestasi akademik anak. 

Perkembangan motivasi berprestasi umumnya mulai terbentuk di 

usia muda dimana individu banyak menghabiskan waktu dalam 

lingkungan keluarga.  Kedekatan individu baik dengan orangtua dan 

saudara kandung  mempengaruhi tumbuh kembang motivasi berprestasi. 

Menurut Cicirelli (dalam Lestari, 2018) sosok saudara dapat 

mempengaruhi satu sama lain baik dalam perilaku keseharian, motivasi 

belajar dan perkembangan selama rentang hidup anak. Cicirelli juga 

mengatakan bahwa saudara kandung dapat memberikan pengaruh sosial 

yang lebih besar dari orangtua karena jarak usia yang lebih dekat 

membuat saudara kandung lebih mudah memahami permasalahan yang 

dihadapi saudaranya. 

Pada kenyataannya, saudara kandung yang seharusnya dapat 

menjadi rekan dalam membangun semangat belajar justru seringkali tidak 

berlaku demikian. Mereka merasa cemburu, iri, benci, dan tidak jarang 

berselisih dengan saudara kandungnya sendiri. Tidak sedikit pula 

perselisihan yang terjadi berujung dengan sebuah konflik 

berkepanjangan. Dalam dunia psikologi, fenomena konflik yang terjadi 

antar saudara kandung dikenal dengan istilah sibling rivalry. Sibling 

Rivalry merupakan bentuk persaingan yang dilakukan antar saudara 

kandung, yaitu antara kakak dengan adik, yang terjadi karena seseorang 

merasa takut kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orangtua 

sehingga memunculkan berbagai pertentangan. (Novieta, 2015).  
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Sibling Rivalry dapat ditunjukan melalui beberapa tingkah laku, 

seperti berperilaku agresif atau resentment (kemarahan, kebencian, atau 

kekesalan) terhadap orangtua dan saudaranya, adanya perasaan iri atau 

cemburu dengan mencari perhatian, serta adanya rasa kompetisi atau 

keinginan untuk bersaing (Rahmawati, 2013). Fleming & Ritz (dalam 

Sari, 2012) menjelaskan perasaan persaingan yang muncul diantara 

saudara kandung kerap ditunjukan dengan membandingkan diri dengan 

saudaranya secara pribadi, seperti anggapan siapa yang lebih cerdas, 

pintar, menarik, berprestasi dan lain sebagainya dengan diikuti harapan 

bahwa dirinya lebih baik daripada saudaranya.  

Intensitas sibling rivalry terjadi paling tinggi pada usia remaja 

awal antara usia 10-12 tahun dan usia 12-16 tahun (Sopiah, dkk, 2013) 

Hal ini dikarenakan anak mulai menunjukan prestasi dan tidak jarang 

memicu orangtua untuk mulai membandingkan anak satu dengan yang 

lain. Sikap membanding-bandingkan yang dilakukan orangtua kerap 

membuat anak merasa kecewa, marah dan mulai menunjukan sikap 

persaingan terhadap saudaranya untuk mendapatkan kembali perhatian 

orangtuanya (Vevandi & Tairas, 2015). Pada remaja Tionghoa, hal ini 

dapat terjadi mengingat tuntutan orangtua Tionghoa yang besar terhadap 

anak-anaknya untuk meraih prestasi di bidang akademik. Ketika remaja 

Tionghoa mulai menunjukan kesuksesannya dalam bentuk prestasi di 

sekolah, orangtua Tionghoa akan memberi perhatian lebih pada anak 

yang berprestasi dan memandang bangga anaknya yang berprestasi 

sebagai bukti keberhasilan orangtua mendidik anaknya.  
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Sibling rivalry tidak lepas dari hal-hal yang bersifat negatif. 

Namun jika diteliti lebih lanjut sibling rivalry juga memiliki dampak 

positif selama persaingan antar saudara kandung berada dalam 

pengawasan orangtua dan masih berada dalam batas kewajaran. Salah 

satunya adalah keinginan untuk dapat berprestasi lebih baik dari 

saudaranya. (Hanifa & Andriani, 2015).  

Adapun wawancara dan observasi lain yang dilakukan penulis, 

penulis menemukan bahwa sibling rivalry dapat menjadi pemicu motivasi 

berprestasi pada remaja. Seorang remaja perempuan etnis Tionghoa 

berinisial ‘W’ berusia 19 tahun mengaku sering mengalami perselisihan 

dengan sang kakak. Perselisihan yang dialami tidak jarang dikarenakan 

‘W’ menganggap ibunya lebih memperhatikan kakaknya. Perselisihan 

yang sering dialami ‘W’ kemudian memunculkan motivasi untuk dirinya 

berusaha melebihi sang kakak.  

“Pokoknya yah, besok aku harus lebih sukses daripada cici. Aku 

mau tunjukin ke mamah kalo aku juga bisa kaya cici. Pokoknya 

kalo bisa aku harus lebih (sukses) dari cici biar cici ga nginjek-

injek aku terus”.  

‘W’ mengatakan bahwa perselisihan yang dialami dirinya dengan 

kakaknya sering berujung dengan sang ibu yang membela kakaknya.  

“mamah itu merhatiin cici terus. Padahal cici itu udah gede, tapi 

dibelain terus.” 

Bagi ‘W’,  motivasi untuk melebihi sang kakak dikarenakan untuk 

menunjukan pada orangtuanya bahwa dia lebih baik daripada kakaknya. 

Melihat hasil observasi dan wawancara ini menunjukan adanya sibling 

rivalry dapat membuat remaja menjadi berusaha lebih keras dan serius 

agar dapat melebihi pencapaian saudaranya.  
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Fenomena sibling rivalry dapat membawa hal yang positif ataupun 

negatif. Berdasarkan temuan penulis dilapangan, fenomena sibling 

rivalry dapat menjadi pendorong munculnya motivasi berprestasi namun 

ada pula yang menjadi menghambat munculnya motivasi berprestasi. 

Dengan pola asuh orangtua Tionghoa yang menuntut anak berjuang keras 

meraih berprestasi dan adanya fenomena sibling rivalry, remaja Tionghoa 

seharusnya dapat memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi untuk 

dapat bersaing dan mengungguli saudara kandungnya demi mendapatkan 

perhatian orangtuanya. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan 

sibling rivalry dengan motivasi berprestasi pada remaja keturunan etnis 

Tionghoa. 

Penelitian mengenai sibling rivalry dan motivasi berprestasi 

pernah diulas oleh peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya peneliti 

hanya melibatkan subyek remaja berusia 11-14 tahun dan memiliki 

saudara kandung, sementara pada penelitian ini peneliti memilih subyek 

remaja bertenis Tionghoa berusia 12-15 tahun, dan memiliki saudara 

kandung.   

 

B. Tujuan 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan sibling rivalry dengan motivasi berprestasi pada remaja 

keturunan etnis Tionghoa 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi 

perkembangan serta membuktikan apakah ada hubungan antara 

motivasi berprestasi dengan sibling rivalry 

2. Manfaat Praktis 

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi remaja dan 

orangtua yang memiliki anak khususnya yang sedang memasuki masa 

remaja agar lebih mengenal dan mengetahui fenomena sibling rivalry 

dan keterkaitannya dengan motivasi berprestasi.  

  


