
 
 

 
  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap anak usia akhir mengalami 

sibling rivalry di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan 

Timur diketahui dampak psikologisnya dari ketiga subjek penelitian 

menunjukkan dampak yang sifatnya cenderung negatif. Secara kognitif pada 

subjek A yaitu dampak psikologisnya pada pemahamannya, hal ini dikaitkan 

dengan kognitif yaitu kurang pemahaman tentang konsep adik usianya lebih 

muda, seharusnya karena adik lebih muda lebih butuh perhatian orang tua 

selain itu juga kurangnya kesadaran diri dan akhirnya berperilaku agresif 

karena marah saat diganggu yang membuat A menendang adik, dan adik bisa 

disuruh-suruh. Pada subjek R secara kognitifnya, keyakinan pada kakaknya 

karena adanya hubungan baik antar saudara tapi kadang berkelahi, kakak 

selalu didahulukan yang membuat R cemas dan ragu-ragu ketika melakukan 

sesuatu. Sedangkan pada subjek Z orang tua berkurang perhatian pada Z 

ketika adik lahir, karena pemahaman Z yang kurang agar mengalah pada 

adiknya dan ketika dulu keinginan Z selalu dituruti tapi sekarang adik yang 

didahulukan, membuat Z menjadi anak yang pemurung ataupun pendiam. 

Secara afektif dampak psikologisnya pada subjek A sakit hati, ingin marah 

dan rasa benci pada saudara. Pada subjek R iri, kesal dan benci pada kakak. 

Sedangkan pada subjek Z cemburu, kesal, marah pada adiknya dan sedih saat 



 
 

 
  

dimarahi orang tua. Secara konatif atau perilaku dampak psikologisnya pada 

subjek A menjadi marah, harus nakal: berjalan-jalan dan bermain-main pada 

siang supaya orang tua perhatian dan berharap bisa ranking serta orang tua 

bisa menyemangati. Bila pada subjek R menjadi baik bila saudaranya baik 

juga padanya, iri, jadi lebih rajin bersihin rumah, nurut apa yang dibilang 

orang tua dan berharap tidak dibanding-bandingkan dengan saudara. 

Sedangkan pada subjek Z menjadi berdiam diri (pemurung), saya memaklumi 

sikap adik karena adik lebih kecil, rajin bantu orang tua untuk menyapu dan 

beberes rumah dan Z berharap orang tua sama kasih sayangnya terhadap 

semua anak itu adil. 

2. Faktor penyebab munculnya sibling rivalry pada ketiga subjek yakni A, R 

dan Z yaitu dikarenakan sikap orang tua yang membanding-bandingkan, lebih 

perhatian serta peduli pada satu anak saja. Faktor lainnya selain dari sikap 

orang tua pada subjek A yakni pada urutan kelahiran A adalah anak kedua, A 

ingin menjadi anak pertama agar pintar seperti kakaknya, A berjenis kelamin 

yang sama dengan 2 saudaranya laki-laki dan dari perbedaan usia A dengan  

kakaknya 7 tahun dengan adiknya 6 tahun. Sedangkan faktor lainnya pada 

subjek R sibling rivalry timbul karena R berjenis kelamin perempuan maka 

harus lebih rajin dibanding kakaknya, dalam urutan kelahiran R anak bungsu 

dari 2 bersaudara, R ingin menjadi anak pertama agar lebih sering 

diperhatikan dan didahulukan kemauannya, pada perbedaan usia yang sangat 

dekat membuat R dan saudaranya sering berkelahi. Jika pada subjek Z faktor 

lainnya yakni dari urutan kelahiran Z merupakan anak tengah dari 3 



 
 

 
  

bersaudara, Z ingin menjadi anak terakhir agar diperhatikan lebih, Z berjenis 

kelamin yang sama dengan adiknya maka dari itu sering memperebutkan 

mainan, perbedaan usia sering berbeda pendapat karena berbeda 8 tahun dan 

pengaruh orang luar sering dibandingkan karena Z suka mengganggu adik. 

 

B. Rekomendasi 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak pembaca serta 

pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua dan Lingkungan 

Orang tua disarankan agar bisa adil dalam memberikan perhatian, 

kepedulian serta kasih sayang pada semua anak tanpa ada anak yang merasa iri 

karena saudaranya mendapatkan yang lebih dari orang tuanya. Disarankan agar 

tidak membandingkan anak satu dengan anak yang lain, karena setiap anak 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian dan 

dengan rentang usia yang berbeda seperti usia dewasa. Peneliti menyarankan 

agar memperkaya referensi dari buku, tidak hanya dari jurnal penelitian saja. 

 


