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ABSTRAK 

 

 

Cristina Mei Wulandari, 111311133115, Dinamika Emosi Remaja yang 

Mengalami Sibling Rivalry, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 

Surabaya, 2017. xx + 173 halaman, 209 lampiran. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika emosi remaja yang 

sedang mengalami sibling rivalry dengan saudara kandungnya. Fokus penelitian 

ini adalah melihat dinamika emosi remaja yang mengalami sibling rivalry 

berserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kompetisi antar saudara kandung 

terjadi karena akibat dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi salah 

satunya yaitu perbandingan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. 

Perbandingan tersebut dapat terjadi sejak anak masih bayi dan akan terus 

berlanjut sepanjang hidup mereka. Ketika sesama saudara kandung mendapatkan 

perbandingan dari lingkungan sekitarnya, maka suasana kompetitif akan muncul 

diantara mereka dan menyebabkan mereka semakin membandingkan diri satu 

sama lain hingga menimbulkan reaksi emosional yang kuat. Anak yang 

mengalami sibling rivalry akan memiliki ketidakstabilan emosi atau dapat disebut 

dengan dinamika emosi. 

Penelitian ini menggunakan grand theory feedback loops untuk melihat 

dinamika emosi dari teori Plutchick (2003). Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian kualitatif studi kasus instrinsik dengan analisis tematik theory driven. 

Penelitian ini melibatkan 3 orang subjek remaja yang sedang mengalami sibling 

rivalry dalam hubungan persaudaraan dengan saudara kandung dan 5 significant 

others. Subjek 1 merupakan seorang pelajar SMP (15 tahun), subjek 2 merupakan 

seorang pelajar SMA (17 tahun), dan subjek 3 merupakan pelajar SMP (15 

tahun). 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dinamika emosi dari ketiga subjek 

memiliki pola yang sama ketika berada pada situasi pertengkaran dengan 

saudara. Setiap subjek mengalami fluktuasi dinamika emosi sesuai dengan tingkat 

kekerasan yang dialami dalam hubungan persaudaraan. Saat ketiga subjek 

mengalami pertengkaran dengan saudara akan memicu emosi dalam diri subjek 

yang membuat subjek ingin melakukan perilaku tertentu, namun ketiga subjek 

lebih memilih untuk diam dan memendam perasaan mereka sehingga 

menimbulkan rasa sakit hati yang terus bertambah setiap kali mereka mengalami 

konflik. Hal itu berlangsung secara terus-menerus dan berulang. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya sibling rivalry pada ketiga subjek yaitu karena 

adanya perilaku membandingkan anak yang sering dilakukan oleh orang tua,jenis 

kelamin, usia, jenis pola asuh dalam keluarga, temperamen dan kemampuan 

individu yang berbeda-beda, modelling perilaku orang tua dan gaya komunikasi 

dalam keluarga, serta peran ayah yang lemah. 
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