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Abstraksi :
Anak kembar identik dengan persaman-persaman, dari mulai fisik, hingga
perlakuan dari orang tua yang memberikan baju yang sama, sekolah yang sama
dan sebagainya, bahkan anak kembar pun selalu tampak sama. Saat masih kecil
mungkin hal itu memang harus dilakukan, namun berbeda halnya saat remaja,
dimana anak sudah mulai menunjukkan perbedaan-perbedaan, mulai dari fisik
meski mungkin tidak banyak, perbedaan sifat, minat atau hobby, hingga bakat
dan prestasi, sehingga membuat orang-orang di sekitar anak kembar
membanding-bandingkan mereka. Hal ini akan menjadi beban, pada individu
individu kembar. Beban tersebut akan memicu timbulnya persaingan yang oleh
para ahli disebut sibling rivalry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
secara mendalam gambaran sibling rivalry yang terjadi pada anak kembar
remaja dan beberapa alasan atau sebabsebab terjadinya sibling rivalry pada anak
kembar remaja. Pertanyaan penelitian bagaimana gambaran sibling rivalry yang
terjadi pada anak kembar usia remaja dan faktor-faktor penyebab terjadinya
sibling rivalry pada anak kembar remaja. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan triangulasi teori
yaitu dengan mengaitkan dengan teori-teori yang sudah ada, triangulasi metode,
yaitu dengan mengunakan metode wawancara dan observasi, dan triangulasi
data atau sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara subjek dengan significant others. Subjek pada penelitian ini
adalah tiga siswa atau siswi SMU yang memiliki saudara kembar. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sibling rivalry terjadi pada anak kembar
remaja, namun dengan kualitas yang berbeda-beda. Subjek pertama mengalami
sibling rivalry yang rendah, sedangkan subjek kedua dan ketiga mengalami
sibling rivalry yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik
sibling rivalry yang ada, yaitu kritis, merupakan sikap saling memberi komentar
terhadap perbuatan saudara kembarnya, kemudian karakteristik suka mengejek
dan memaki, tidak berteguran, dan pengadu kepada orang tua agar mendapat
perhatian dan juga pujian. Tidak semua subjek mengalami kesemua

karakterisktik yang ada. Pada subjek pertama hanya terdapat dua karakteristik,
yaitu kritis dan tidak berteguran, pada subjek kedua, terdapat kesemua
karakteristik sibling rivalry, sedangkan subjek ketiga, terdapat tiga dari empat
karakteristik yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan anak kembar
mengalami sibling rivalry, antara lain anak yang sangat tergantung pada cinta,
perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tua ; adanya favoritisme;
adanya perbandingan dari orang tua, ataupun orang-orang terdekat terhadap
prestasi atau bakat individu-individu kembar. Disamping itu terdapat pula faktor
yang memperlemah sibling rivalry yang terjadi, yaitu relatif rendah atau tidak
adanya penolakan saudara yeng lebih tua terhadap saudara yang lebih muda, dan
adanya agama yang kuat. Berdasarkan penelitian, peneliti menyarankan agar
orang tua dapat lebih bersikap adil pada anak kembarnya, tidak memfavoritkan
salah satu anak kembarnya saja dan tidak membanding-bandingkan anak
kembarnya. Disamping itu diharapkan orang tua dapat memberikan pendidikan
agama yang kuat, hal ini diharapkan dapat mengurangi sibling rivalry yang
terjadi pada individu kembar. Sedangkan untuk individu-individu kembar
diharapkan dapat mengasah bakat dan mengembangkan hobby yang bersifat
positif. Dan juga diharapkan dapat berfikir positif atas sikap orang-orang di
sekitarnya terhadap dirinya dan saudara kembarnya.

