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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia diciptakan pastilah memiliki sebuah keluarga, baik keluarga 

kecil maupun keluarga besar dan keluarga merupakan bagian terkecil dari 

masyarakat yang mana dalam sebuah keluarga hubungan sosialisasi pertama kali 

muncul sebelum bersosialisasi dengan lingkungan luar, contonya saja anak yang baru 

lahir belum mengenal apapun dan dari keluargalah anak tersebut belajar menjadi 

individu seperti individu pada umumnya. Peran keluarga kecil seperti ayah dan ibu 

untuk membesarkan anak sangatlah penting sebelum anak mengenal lingkungan 

yang lebih luas sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di negara kita 

(Sarlito W. Sarwono, 138: 2011). 

Keluarga dapat dirumuskan sebagai satu kelompok individu yang 

dipersatukan oleh ikatan pernikahan, pertalian darah, ataupun melalui adopsi; yang 

membangun satu kesatuan rumah tangga; yang saling berinteraksi dan berkomunikasi 

sesuai dengan peran sosialnya sebagai suami-istri, ibu dan bapak, anak, kakak dan 

adik; serta menciptakan dan mempertahankan suatu budaya bersama (Burgess dan 

Locke, 1999). 

Anak adalah sebuah titipan dan anugrah yang diberikan Tuhan kepada 

individu yang sudah siap baik secara psikologis maupun materi. Kebutuhan-

kebutuhan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik 

adalah tanggung jawab orangtua dalam mendidiknya. Memberikan kebutuhan pokok 

dan rohani pada anak yang meliputi perhatian, kasih sayang, agama, rasa aman, 

sandang, pangan dan papan yang cukup, dapat membuat anak tumbuh dan 

berkembang dengan normal. 

Seperti yang ditetapkan pemerintah mengenai keluarga berencana yang terdiri 

atas ayah ibu dan dua orang anak dapat membantu proses menuju keluarga harmonis 

dan bahagia tetapi hal tersebut tidak menjamin pada sebuah keluarga menjadi 

bahagia, ada banyak hal yang menyebabkan keluarga tidak bahagia. Permasalahan 

bagi orangtua untuk memenuhi kebutuhan keluarga mungkin sudah banyak dibahas 

dan dibicarakan orang tetapi permasalahan bagi anak untuk memenuhi kebutuhannya 
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sendiri yang masih sering membuat anak menjadi berfikiran negatif dan salah 

mengambil keputusan sehingga muncullah kebigungan, kecurigaan, perasaan kurang 

diperhatikan dan lain sebagainya dan hal tersebut sering dialami pada anak yang 

menginjak usia remaja. 

Perasaan kurang diperhatikan ada kalanya menyerang anak ketika orangtua 

sibuk dengan kegiatannya sendiri, bukan hanya karena orangtua sibuk saja anak 

merasa kurang diperhatikan dan merasa diacuhkan, kadang kala kehadiran anggota 

baru dalam keluarga bisa menjadi faktor utama buat anak merasa diacuhkan.  

Bagi anak yang mendapatkan anggota baru seperti adik baru memunculkan 

kecemburuan bagi dirinya. Biasanya kecemburuan pada anak atas kehadiran adik 

baru terjadi ketika sang kakak berusia masih kecil dan butuh perhatian dari 

orangtuanya tetapi kenyataan di lapangan ada kasus di mana anak bungsu yang saat 

ini usianya menginjak remaja pun mengalami yang namanya kecemburuan, di mana 

merasa tersaingi oleh kehadiran adik baru yang membuat dirinya kurang bisa 

menerima anggota baru dalam keluarganya sehingga mengakibatkan permasalahan 

psikologis baru pada anak. 

Rasa cemburu juga muncul di mana awalnya sang kakak menjadi pusat 

perhatian keluarga. Kakak yang sempat menjadi anak tunggal, apalagi cucu pertama 

sebuah keluarga besar yang mendapat curahan perhatian luar biasa. Tetapi ketika 

adiknya lahir dan orang-orang memperhatikan adik yang baru lahir, sang kakak 

merasa ditinggalkan dan merasa cemburu. Kecemburuan kakak kian menjadi parah 

jika adik yang lahir menjadi anak harapan. Hal ini biasanya terjadi pada suku bangsa 

yang mengistimewakan jenis kelamin tertentu sebagai status sosial masyarakat. 

Namun ternyata kecemburuan yang muncul ini juga bukan saja memonopoli kakak 

terhadap adiknya. Tetapi, juga bisa sebaliknya jarak kehamilan yang rapat sehingga 

membuat orangtua merasa bersalah pada anak pertamanya, hal ini bisa menimbulkan 

perlakuan yang tidak sehat (http://www.republika.co.id/jika kakak cemburu pada 

adik). 

Orangtua mungkin saja bersikap dan memberikan perhatian berlebih untuk 

anak pertama sebagai kompensasi rasa bersalahnya. Padahal di lain pihak anak kedua 

tersebut sama membutuhkan perhatian orangtuanya. Dalam kenyataannya masih 

banyak orangtua yang ada dalam masyarakat belum mengetahui jika hal tersebut 
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dapat berbahaya bagi mental anak, dan cara bersosialisai anak di masa yang akan 

datang. Orangtua masih suka membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang 

lain, kecemburuan yang disertai pemukulan, fungsi orangtua yang seharusnya 

menjadi hakim dan berpihak pada satu anak, sehingga dampak yang didapatkan anak 

merasa tidak mendapatkan kenyamanan didalam rumah, merasa tersisih, dan anak 

akan memiliki rasa benci terhadap saudara. 

Menurut ahli, perselisihan, pertengkaran, perkelahian atau sekedar adu mulut 

merupakan hal biasa, hal ini muncul sejak anak usia 12 bulan atau 1 tahun (Ulfa 

Darajad E.S, 2003). Namun hal ini yidak bisa dibiarkan sampai berlarut-larut selain 

akan mengganggu perkembangan anak, kepribadian dan psikologis anak akan 

terganggu dan akan memiliki konsep diri yang buruk dalam bersosialisasi, sesuai 

dengan apa yag telah disampaikan psikologi perkembangan dari Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia Dra. Surastuti Nurdadi, M.Psi. Rasa cemburu kakak pada 

adiknya bukanlah semata-mata kesalahan anak, tetapi orang-orang dewasa di 

sekitarnya yang tidak mempersiapkan anak untuk saling berbagi dengan adik 

barunya (http://www.replika.co.id/jika kakak cemburu pada adiknya). 

Menurut (Santrock, 2007), relasi dengan saudara kandung seringkali 

melibatkan lebih banyak konflik dibandingkan relasi dengan individu. Konflik 

hanyalah salah satu dari banyak dimensi dari relasi saudara kandung. Menurut 

Seginer (dalam Santrock, 2007), pada sebuah studi, ditemukan bahwa relasi yang 

positif di antara saudara-saudara kandung berkontribusi bagi penghayatan emosi dan 

dukungan dalam kehidupan studi. Dalam beberapa kasus, saudara kandung dapat 

memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam sosialisasi dibandingkan orangtua, 

(Teti dalam Santrock, 2007).   

Orangtua harusnya bisa menjaga relasi tersebut agar tetap pada hubungan 

yang sehat karena pertengkaran antar saudara pada umumnya adalah suatu hal yang 

natural atau alamiah. Tetapi jika tidak diarahkan maka akan memberikan dampak 

yang negatif. Hubungan yang menyenangkan saat bayi dengan saudara-saudaranya 

akan berkurang saat anak sudah menginjak usia anak-anak, hubungan ini seringkali 

mengalami pergesekan. Pergesekan ini tidak hanya merusak suasana rumah tetapi 

juga mengganggu konsep diri anak. Misalnya, karena ada ejekan dari kakaknya 

seorang adik menjadi merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya. Atau bahkan jika 

http://www.replika.co.id.jika/
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orangtua membandingkan sang kakak dengan adiknya yang sampai pada kesimpulan 

bahwa sang adik jauh lebih baik dari dirinya. Reaksi yang lainnya adalah yang sulit 

dikenali yaitu reaksi tidak langsung seperti misalnya, munculnya kenakalan, rewel, 

mengompol atau pura-pura sakit. Bila kasus kecemburuan ini terbawa sampai dewasa 

maka efek yang akan ditimbulkan akan semakin besar pula seperti pergi dari rumah 

bahkan penolakan tersebut bisa menjurus pada tindakan kriminal. Kesiapan anak 

untuk menghadapi adik baru baik dari segi fisik, mental ataupun psikologis perlu 

disiapkan oleh orangtua sedini mungkin Daniel Fung (dalam Ulfa Darajad E.S, 

2003). Konflik dengan saudara ditemukan frekuensi terbanyak terjadi pada anak usia 

sekolah, yaitu sekitar 8-12 tahun (Santrock, 2007). Penelitian juga menunjukkan, 

konflik akan lebih sering ditemui pada saudara kandung yang usianya tidak terpaut 

jauh (Imam Musbikin, 2005). 

Willis (2005), menyatakan bahwa semua individu akan mengalami beberapa 

permasalahan dalam menjalani kehidupannya dan hal ini merupakan suatu keadaan 

yang normal. Seorang individu dalam menghadapi permasalahan akan mengalami 

proses penerimaan diri, yaitu interaksi yang terus menerus dengan dirinya sendiri, 

orang lain dan lingkungannya. Dalam melakukan penerimaan diri setiap individu 

berbeda satu dengan lainnya. Masalah kemampuan penerimaan diri dipengaruhi oleh 

tekanan jiwa dalam diri manusia. Tekanan jiwa yang berpengaruh pada penerimaan 

diri adalah rasa cemas dan takut. Hal ini jika tidak cepat diatasi, maka akan 

menimbulkan kegoncangan emosi. Stres psikologis merupakan interaksi antara 

kemampuan seseorang dalam penerimaan diri dengan tuntutan situasi yang menekan. 

Penelitian yang menyangkut tentang penerimaan diri telah banyak dilakukan 

oleh peneliti lain yang menyangkut individu dengan keluarganya salah satunya 

adalah penerimaan keluarga terhadap individu yang mengalami keterbelakangan 

mental yang mana orangtuanya menunjukkan sikap dan perilaku penolak terhadap 

anaknya yang mengalami keterbelakangan mental (Insan Vol. 8 No. 2, Agustus 

2006). Pada intinya penerimaan diri sangat berkaitan dengan pemahaman konsep diri 

individu untuk menanggapi sebuah permasalahan yang mengganggu dirinya 

sehingga penyelesaiannya pun harus dengan pemikiranya sendiri.  
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Penerimaan diri dapat diartikan sebagai suatu sikap penerimaan terhadap 

gambaran mengenai kenyataan diri. Rubin (Ratnawati, 2000) menyatakan bahwa 

penerimaan diri merupakan suatu sikap yang merefleksikan perasaan senang 

sehubungan dengan kenyataan diri sendiri. Menurut Hurlock (1973), penerimaan diri 

adalah suatu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala 

karakteristik dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya diartikan sebagai 

individu yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri. Calhoun dan Acocella (1990) 

menambahkan bahwa individu yang bisa menerima diri secara baik tidak memiliki 

beban perasaan terhadap diri sendiri, sehingga lebih banyak memiliki kesempatan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kesempatan itu membuat individu mampu 

melihat peluang-peluang berharga yang memungkinkan diri berkembang.  

Selanjutnya Hurlock (1974) mengemukakan ada beberapa kondisi yang 

mempengaruhi pembentukan penerimaan diri seseorang. Kondisi tersebut adalah: (1) 

pemahaman diri, (2) harapan yang realistis, (3) bebas dari hambatan sosial, (4) 

perilaku sosial yang menyenangkan, (5) konsep diri yang stabil, dan (6) adanya 

kondisi emosi yang menyenangkan.  

Anak yang sedang berkembang, baik fisik maupun seksual, akan 

memperlihatkan suatu sikap dalam kehidupannya sejalan dengan penerimaan 

terhadap perubahan dan perkembangan yang dialami dalam keluarganya. 

Pemahaman terhadap perubahan struktur keluarga dan perkembangan yang terjadi 

pada anak di dalam posisi sebagai kakak akan mempengaruhi sikap penerimaan 

dirinya. Hal ini dikarenakan anak hidup bersama dengan segala karakter dirinya. 

Menurut Azwar (1999) sikap sebagai salah satu aspek penerimaan diri, dapat 

diartikan sebagai kesiapan reaksi terhadap suatu obejek dengan cara-cara tertentu.  

Kecemburuan akan hadirnya anggota baru dalam keluarga tidak membedakan 

jenis kelamin antara kakak perempuan yang memiliki adik laki-laki maupun 

sebaliknya. Jenis kelamin tidak berpengaruh akan penerimaan diri sang kakak kepada 

adiknya. Penolakan ini akan terus berlanjut sampai kakak benar-benar memiliki 

penerimaan diri yang baik terhadap adiknya dan juga kecemburuan kakak tersebut 

semakin menjadi jika orangtua benar-benar mengharapkan kehadiran anggota baru 

(adik) sebagai hal yang dinanti-nantikan sejak lama. 
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Penerimaan diri pada anggota keluarga baru bagi sebagian anak merupakan 

hal yang menyenangkan tetapi bagi sebagian anak lagi merupakan persaingan psikis 

untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orangtuanya. 

(http://www.scribd.com/doc/22094435/penerimaan-diri). 

Salah satu contoh kasus adalah BJ yang mendapati anggota baru dalam 

keluarganya yaitu adik, sang kakak akan menjaga dan melindungi adiknya. Namun 

yang ditemukan di lapangan semenjak kehadiran adik baru, sang kakak menjadi lebih 

jarang di rumah, mulai memberontak kepada orangtua, tidak peduli dengan kondisi 

rumah dan lebih cenderung tertutup kepada orang-orang di sekitarnya menyangkut 

kondisi keluarga.  

Untuk itulah peneliti mencoba mencari tahu penyebab masalah yang terjadi 

terhadap penerimaan diri kakak terhadap kehadiran anggota baru dalam keluarga 

(adik), dengan mengangkat judul penelitian “Proses Penerimaan Diri Kakak terhadap 

Hadirnya Anggota Keluarga Baru (Adik)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 

Bagaimana proses penerimaan diri kakak terhadap hadirnya anggota keluarga baru 

(adik)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Memberi gambaran proses penerimaan diri kakak terhadap hadirnya anggota 

keluarga baru (adik). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya: 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti sebagai sarana untuk memperdalam wacana, dan pengetahuan 

khususnya mengenai proses penerimaan diri. 

b. Bagi orangtua yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan menangani penerimaan diri kakak 

terhadap hadirnya anggota keluarga baru (adik). 

http://www.scribd.com/doc/22094435/penerimaan-diri
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c. Bagi anak (kakak dan adik) bahwa penelitian ini dapat dijadikan informasi 

mengolah penerimaan diri negatif menjadi penerimaan diri positif 

2. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya atau untuk menambah khasanah pengetahuan pembaca 

mengenai penerimaan diri. 

b. Sebagai bahan pertimbangan teori yang dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan serta sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kepustakaan dalam 

kegiatan belajar mengajar dan kegiatan penelitian serta bahan kajian lebih 

lanjut oleh segenap civitas akademika. 


