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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak zaman perjanjian lama di dalam Alkitab, persaingan saudara kandung 

telah ada dan sudah terjadi tercatat kisah persaingan saudara kandung Kain dan 

Habel yang berujung pada kematian Habel yang disebabkan cemburunya Kain 

terhadap persembahan yang diberikan Habel. Data menyebutkan terdapat 68,5% 

anak mengalami sibling rivalry dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Darajad (dalam Pamungkas, 2016) di Kelurahan Sumbersari Malang, ditemukan 

18 responden mengalami sibling rivalry dari total 25 responden.  

Persaingan saudara kandung atau sibling rivalry merupakan penggabungan 

perasaan marah dengan rasa takut yang disebabkan oleh perasaan terancam 

yang menyerang harga diri seseorang dalam hubungan persaudaraan sehingga 

menimbulkan perasaan cemburu (Wallace, 2012). Lebih lanjut Maiorano (2010) 

menjelaskan akibat dari terjadinya sibling rivalry bisa dilihat dari perilaku-perilaku 

yang bersifat regresi dan agresi. Sibling rivalry juga merupakan proses 

berkelanjutan yang juga terjadi ketika ia menginjak remaja dan dewasa. Hal ini 

sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber 

wanita berusia 29 tahun yang memiliki kakak laki-laki menceritakan bahwa 

sangat dipentingkannya anak laki-laki di dalam keluarganya, sehingga apa yang 

diinginkan oleh kakaknya selalu dikabulkan dan sangat dimanja oleh ibu, oma, 

dan saudara-saudaranya yang lain menimbulkan kakak laki-laki ini menjadi tidak 

bekerja bahkan sampai ia menikah dan memiliki anak sehingga kakak laki-laki 
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narasumber suka meminta uang dari adiknya sendiri. Hal ini menimbulkan 

rasa benci dan marah di dalam diri narasumber sehingga narasumber memilih 

untuk menghentikan hubungan persaudaraan dengan kakaknya sendiri. 

Dampak dari sibling rivalry menurut Spungin & Richardson (dalam Waluyo & 

Purwandari, 2010) seringkali dianggap sebagai dampak negatif dari hubungan 

persaudaraan, padahal pada dasarnya konflik dalam hubungan persaudaraan 

tidak selalu bersifat negatif karena tidak jarang konflik justru menimbulkan 

dampak-dampak positif dalam diri individu tersebut apabila dapat ditindaklanjuti 

dengan benar. Dijelaskan lebih dalam contoh kasus sibling rivalry yang 

berdampak positif, terjadi di Malaysia, saudara kembar yang bernama Mohamad 

Nazree dan Mohamad Nazreen mengaku memiliki persaingan sehat dalam 

bidang akademis yang relatif sama maka keduanya pun masih terus bersaing 

sampai saat memasuki perkuliahan dan mereka menjaga hubungan 

persaudaraan mereka dengan baik agar tidak terjadi pertengkaran.  

Sibling rivalry dapat terjadi di berbagai keluarga dengan latar belakang 

budaya apapun. Di Indonesia terdapat banyak suku, salah satunya adalah suku 

Tionghoa yang tercatat dari sensus penduduk tahun 2010 terdapat 2,83 juta jiwa 

atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 236,73 juta jiwa. 

Etnis Tionghoa yang berada di Indonesia diketahui terdapat dua kelompok, yaitu 

peranakan dan totok. Tionghoa peranakan merupakan perkawinan campur 

antara orang Tionghoa dengan etnis lain. Sedangkan Tionghoa totok merupakan 

perkawinan antar etnis Tionghoa (Martaniah, 1984). 

Karakter dari sebagian besar etnis Tionghoa adalah orang-orang yang rajin, 

sangat gigih, dan tahan uji (Koentjaraningrat, 1980). Ditambahkan dari Allers 

(dalam Martaniah, 1984) karakteristik orang Tionghoa adalah rajin, bersungguh-
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sungguh, suka dipuji, tidak simpatik, impulsif, boros, dan tidak hati-hati. 

Sedangkan stereotipe yang dimiliki oleh etnis Tionghoa biasanya memiliki sikap 

tertutup, angkuh, egoisitis, superior dan materialistis. Pada nilai budaya Tionghoa 

lebih menekankan nilai prestasi/keahlian, kerja keras, dan disiplin.  

Berbeda dengan etnis Jawa, menurut Bratawidjaja (dalam Muflichah, 2018) 

mengatakan masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa 

yang sopan, halus, tertutup, dan tidak mau terus terang. Sifat ini didasari watak 

orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari 

konflik dengan prinsip saling menghormati. Diharapkan dengan hidup saling 

menghormati akan menumbuhkan kerukunan baik di lingkungan keluarga 

maupun di dalam masyarakat luas. Pola kerukunan tersebut dapat menciptakan 

suasana masyarakat yang tenteram, damai dan harmonis. Rukun berarti berada 

dalam keadaan selaras, penuh kedamaian, tanpa adanya pertentangan dan 

perselisihan, dan bersatu dengan maksud untuk saling membantu dan 

mencegah adanya konflik atau ketidakrukunan (Suseno, 1985). 

Salah satu yang menjadi faktor sibling rivalry adalah jarak usia. Thompson 

(2004) menyatakan kalau jarak usia tiga tahun faktor persaingan bisa lebih besar 

dari pada jarak yang usia terpaut lima tahun karena kedekatan usia dapat 

membuat mereka merasa bahwa mereka tidak pernah bisa menjauh satu dengan 

yang lain. Di dalam etnis Tionghoa, memiliki banyak anak atau keturunan dalam 

keluarga adalah suatu hal yang wajar karena bagi mereka anak adalah titipan 

dewa yang harus dijaga dan dirawat hingga dewasa sampai menikah, dan 

membentuk sebuah keluarga sendiri. Selain itu, dengan adanya keturunan dapat 

meneruskan sebuah marga keluarga. Menurut Wù 乌 (dalam Jap & Christiana, 

2013) dalam budaya keluarga besar China, dalam pembagian harta keluarga, 
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anak sulung selalu mendapat bagian paling banyak, sedangkan saudara lainnya 

mendapatkan lebih sedikit. Hal ini tak jarang menimbulkan persaingan dalam 

saudara untuk memperebutkan harta tersebut.  

Penelitian ini akan menjadi lebih spesifik pada remaja Tionghoa dikarenakan 

sibling rivalry dapat menimbulkan dampak yang positif atau juga negatif seperti 

regresi ataupun agresi guna mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Pada 

penelitian ini lebih spesifik kepada etnis Tionghoa dikarenakan nilai budaya yang 

mereka anut adalah begitu berharganya seorang anak dan karakteristik orang 

Tionghoa yang kerja keras, suka dipuji, egoistis, dan superior yang mendasari 

penelitian ini. Karakteristik etnis Tionghoa tentu berbeda dengan karakteristik 

etnis Jawa. Karakteristik etnis Jawa sangat menghindari adanya konflik, namun 

etnis Tionghoa tidak takut dengan adanya konflik karena mereka merasa diri 

mereka adalah superior. Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang 

dibawa oleh peneliti, peneliti ingin mengungkap bagaimana fenomena sibling 

rivalry pada remaja etnis Tionghoa? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena sibling rivalry 

pada remaja Tionghoa. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan diperoleh manfaat-manfaat baru 

yang timbul, seperti sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan hasil dan 

manfaat bagi bidang psikologi sosial khususnya dalam kawasan budaya 

keluarga Tionghoa. 

2. Manfaat praktis, dari penelitian ini penulis mengharapkan terciptanya 

pemahaman yang mendalam bagi pembaca mengenai fenomena sibling 

rivalry di dalam keluarga Tionghoa sehingga persaingan saudara kandung 

dapat ditindaklanjuti dengan bijak dan tepat sejak dini.


