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PEDOMAN OBSERVASI 

Tema Sibling rivalry pada remaja yang memiliki 

saudara kandung autis. 

Tujuan Mengetahui dinamika dan strategi koping pada 

remaja yang mengalami sibling rivalry dengan 

saudara kandung autis melalui perilaku yang 

dapat diamati secara langsung. 

Metode Observasi non partisipan. 

Target Remaja berusia 12-16 tahun yang memiliki 

rentang usia antara 2-4 tahun dengan saudara 

kandungnya yang autis. 

Tempat pelaksanaan Rumah subjek. 

 

A. Kesan umum subjek 

1. Kondisi fisik, 

2. Penampilan, 

3. Ekspresi wajah, 

4. Bahasa tubuh selama wawancara, 

5. Interaksi saat wawancara. 

B. Interaksi sosial subjek dengan saudara kandung yang autis 

C. Interaksi sosial subjek dengan orangtua 

D. Interaksi sosial subjek dengan lingkungan sekitar 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Tema Sibling rivalry pada remaja yang memiliki 

saudara kandung autis. 

Tujuan Mengetahui dinamika dan strategi koping pada 

remaja yang mengalami sibling rivalry dengan 

saudara kandung autis melalui tanya-jawab 

secara langsung. 

Metode Wawancara bebas terpimpin. 

Target Remaja berusia 12-16 tahun yang memiliki 

rentang usia antara 2-4 tahun dengan saudara 

kandungnya yang autis. 

Tempat pelaksanaan Rumah subjek. 

 

A. Latar Belakang Subjek 

1. Nama, 

2. Usia, 

3. Jenis kelamin, 

4. Alamat, 

5. Hobi, 

6. Urutan kelahiran dan jumlah saudara, 

7. Selisih usia dengan saudara. 

 

B. Hubungan dengan Saudara Autis 

1. Bagaimana hubunganmu dengan saudara yang berkebutuhan 

khusus? 



125 
 

 
 

2. Apakah sering terjadi masalah? Permasalahan-permasalahan apa 

yang seringkali muncul? 

3. Bagaimana perasaanmu ketika sedang mengalami masalah 

dengannya? 

4. Siapakah yang biasanya lebih dominan? 

 

C. Faktor yang Memengaruhi Sibling Rivalry 

1. Urutan Posisi Kelahiran 

a) Jika saja bisa memilih, sejujurnya kamu ingin menjadi anak 

ke berapa dalam keluarga? Mengapa demikian? 

b) Apa saja tugas dan tanggung jawabmu menjadi kakak/adik 

dari anak berkebutuhan khusus? 

c) Bagaimana kamu menjalankan peranmu? Apakah kamu 

menyukainya? 

d) Masalah apa yang sering terjadi ketika menjalankan peranmu 

itu? 

2. Sikap Orangtua 

a) Pernahkah merasa jika perlakuan orangtua terhadapmu 

dengan saudaramu berbeda? Perlakuan seperti apa misalnya? 

b) Bagaimana tanggapanmu tentang hal tersebut? Perasaan apa 

yang kemudian muncul dalam dirimu? 

3. Pola Asuh 

a) Bagaimana cara orangtua mendidik agar hubunganmu dengan 

saudara selalu rukun? 
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b) Jika kamu dan saudaramu sedang bertengkar, bagaimana 

reaksi orangtua? Solusi apa yang diberikan untuk mengatasi 

pertengkaran itu? 

c) Apakah dengan cara yang sudah dilakukan tersebut, kamu 

merasa hubungan dengan saudaramu menjadi menyenangkan? 

4. Pengaruh Orang Luar 

a) Apakah ada orang dari luar rumah (keluarga 

besar/tetangga/tamu) yang ikut memberi pengaruh pada 

hubunganmu dengan saudara yang berkebutuhan khusus? 

Seperti apa misalnya? 

b) Bagaimana perasaanmu ketika berinteraksi dengan orang dari 

luar rumah? 

c) Seberapa sering kamu berinteraksi dengan mereka? 

 

D. Bentuk-bentuk Sibling Rivalry 

1. Apa yang kamu lakukan ketika melihat orangtua memberi banyak 

perhatian pada saudaramu? Seberapa sering itu dilakukan? 

2. Adakah tindakan yang kamu lakukan sebagai upaya untuk 

menarik perhatian orangtua dari saudaramu? Bagaimana kamu 

melakukannya? 

 

E. Strategi Koping untuk Menghadapi Sibling Rivalry 

1. Bagaimana caramu mengatasi atau mengurangi perasaan kurang 

nyaman dengan saudaramu yang telah menerima banyak 

perhatian dan kasih sayang dari orangtua? 
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2. Mengapa memilih menggunakan cara tersebut? 

3. Pernahkah kamu menceritakan perasaanmu menjadi saudara dari 

anak berkebutuhan khusus kepada orangtua? Adakah harapan 

yang juga kamu sampaikan? 

4. Bagaimana respon mereka? 

5. Apakah setelah mencoba melakukan cara-cara tersebut, perasaan 

kurang nyaman dengan saudaramu menjadi lebih berkurang dan 

hubunganmu dengannya menjadi lebih baik? 
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- VERBATIM             
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Lampiran 1.1 Verbatim Subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA I : 16 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

1. 

 

 

Sejak kapan 

kamu tau 

kalau adikmu 

itu 

berkebutuhan 

khusus? 

Sejak D umur 3 

tahunan 

   

2. Tiga tahun? Ya    

3. Terus waktu 

itu siapa yang 

menjelaskan? 

Menjelaskan apa?    

4. Kalau adikmu 

berkebutuhan 

khusus, 

nggak sama 

kayak anak 

normal 

lainnya? 

Ya ibu    

5. Ibu yang 

jelasin? 

Ya    

6. Ibu  waktu itu 

jelasinnya 

kayak gimana 

sama kamu? 

Ya adikmu ini 

berkebutuhan 

khusus, jangan meri 

   

7. Oh jangan 

meri? Ibu 

langsung 

Iya    
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bilang gitu? 

8. Waktu kamu 

tau adikmu 

berkebutuhan 

khusus 

responmu 

gimana? 

Ya jawab iya    

9. Perasaan apa 

yang kamu 

rasakan 

waktu itu? 

Biasa saja    

10. Kenapa kok 

biasa saja? 

Ya menerima apa 

adanya 

   

11. Hubunganmu 

sama adik 

gimana? 

Ya baik HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Hubungan 

dengan adik 

baik. 

12. Baiknya 

seperti apa? 

Ya baik kayak 

kakak adik biasa, 

sama kayak yang 

lain 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

menjelaskan 

kembali bahwa 

hubungannya 

dengan adik 

baik-baik saja. 

13. Apa sering 

ada masalah? 

Ya ada AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek ternyata 

juga memiliki 

masalah dengan 

adik. 

14. Biasanya 

permasalahan 

itu karena 

apa? 

Kehabisan kuota 

internet 

   

15. Kuota HP 

mu? Atau? 

D    

16. Punya D? Iya, kalau habis    
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terus minta ke saya 

17. Oh jadi D 

punya HP, 

kamu juga 

punya HP, 

tapi kalau 

kuotanya 

habis dia 

minta 

punyamu? 

Iya    

18. Kenapa itu 

jadi masalah? 

Ya itu suruh beliin, 

suruh saya 

maketin, D nya 

maksa, sukanya 

maksa 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek diminta 

untuk 

membelikan 

kuota internet 

dan terkadang 

dipaksa oleh 

adiknya. 

19. Apa yang 

kamu rasakan 

saat dipaksa 

D? 

Nggak suka, 

biasanya kalau 

maksa juga pakai 

teriak-teriak 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek tidak 

suka dipaksa 

oleh adiknya. 

20. Teriak-teriak? Iya, sukanya teriak-

teriak sama kakinya 

dihentak-hentakin 

keras ke lantai kalau 

keinginannya nggak 

dikasih, jadi rame 

berisik 

   

21. Masalah yang 

lain ada 

nggak selain 

itu? 

Nggak ada, itu 

doang 

   

22. Jadi biasanya 

karena 

Iya, sehari-hari 

kayak gitu rebutan 
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rebutan HP 

aja ya? 

HP 

23. Perasaanmu 

ketika sedang 

bertengkar 

sama 

adikmu? 

Jengkel EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

kesal saat 

bertengkar 

dengan adiknya. 

24. Jengkel 

gimana? 

Ya jengkel, nanti 

akhirnya saya yang 

dimarahi kalau D 

udah begitu 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

menekankan 

kembali jika 

dirinya merasa 

kesal. 

25. Begitu 

gimana? 

Ya teriak-teriak 

terus sama kaki juga 

berisik 

   

26. Dimarahi 

siapa? 

Orangtua    

27. Biasanya 

ketika 

bertengkar 

siapa yang 

lebih 

dominan? 

Ya D lah, aku yo 

selalu ngalah 

   

28. Selalu ngalah 

itu karena 

dari dalam 

dirimu sendiri 

atau ada yang 

minta kamu 

untuk 

mengalah 

aja? 

Ya saya sendiri, 

saya mengerti 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek mengerti 

kondisi adiknya, 

sehingga 

memilih untuk 

mengalah. 

29. Menurutmu 

mengapa 

Ya karena saya lebih 

tua, D juga kan 

MK Hubungan 

dengan 

Subjek kembali 

menekankan 
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kamu perlu 

mengerti? 

begitu anaknya.. 

berkebutuhan 

khusus 

saudara 

autis 

jika adiknya 

perlu dimengerti 

karena 

merupakan anak 

berkebutuhan 

khusus. 

30. Jika saja bisa 

memilih, 

sebenernya 

kamu pengen 

jadi anak ke 

berapa? 

Ya yang pertama MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek tetap 

memilih 

menjadi anak 

pertama 

meskipun ada 

kesempatan 

memilih urutan 

kelahiran. 

31. Kenapa kamu 

pengen jadi 

yang 

pertama? 

Panutan dari adik-

adik 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Bisa menjadi 

panutan bagi 

adiknya adalah 

alasan subjek 

tetap ingin jadi 

anak pertama. 

32. Apa yang 

kamu rasakan 

ketika bisa 

jadi panutan? 

Senang MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

senang apabila 

bisa menjadi 

panutan. 

33. Apa sih tugas 

dan tanggung 

jawabmu 

sebagai kakak 

dari D? 

Jaga adik, ya 

ngasih makan, 

mandiin 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek mengerti 

tugas dan 

tanggung 

jawabnya 

sebagai kakak 

dari D. 

34. Ngasih 

makan itu 

nyuapin atau? 

Nggak, cuma 

nyiapin makan, D 

makan sendiri 

   

35. Ada lagi Nggak pernah.. AM Hubungan Subjek merasa 
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nggak selain 

itu? Kalau 

main bareng? 

kadang sedih 

nggak bisa main 

sama adik. Cuma 

lumayan kalau pagi 

biasanya lari-lari 

tapi cuma sekitar 

sini 

dengan 

saudara 

autis 

sedih tidak bisa 

memiliki 

hubungan 

bermain dengan 

adiknya. 

36. Gimana kamu 

menjalankan 

peranmu 

sebagai 

kakaknya D? 

Apa kamu 

menyukainya

? 

Sangat 

menyukainya 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek sangat 

menyukai 

perannya 

sebagai kakak. 

37. Mengapa 

kamu sangat 

menyukainya

? 

Ya karena dulu 

pengen punya adik 

terus sekarang 

sudah keturutan 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek 

menjelaskan 

bahwa sangat 

menyukai 

perannya 

sebagai seorang 

kakak karena 

telah menunggu 

lama kehadiran 

sang adik. 

38. Ada nggak 

masalah yang 

terjadi saat 

kamu 

menjalankan 

peranmu itu? 

Ya ada, yo sering 

berantem, pukul-

pukulan 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Ada masalah 

ketika subjek 

menjalankan 

peran sebagai 

seorang kakak. 

39. Siapa yang 

duluan 

mukul? 

D    
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40. Kenapa? Kalau D nggak 

kepeneran 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek paham 

jika masalah 

terjadi saat 

keinginan 

adiknya tidak 

sesuai dengan 

yang diinginkan. 

41. Terus 

reaksimu 

gimana? 

Iya aku bales, D 

soalnya mukulnya 

berulang kali 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

membalas 

perlakuan adik 

terhadap dirinya. 

42. Tanggapan 

orangtua 

waktu melihat 

itu 

bagaimana? 

Ya aku yang 

dibilangin suruh 

berhenti gitu 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua 

meminta subjek 

berhenti 

membalas 

perlakuan 

adiknya. 

43. Pernah nggak 

kamu merasa 

perlakuan 

orangtua 

antara ke 

kamu dan D 

itu berbeda? 

Ada, pernah POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Ada perbedaan 

yang dirasakan 

subjek mengenai 

perlakuan 

orangtuanya.  

44. Perlakuan apa 

misalnya? 

Kamu bisa 

cerita 

Ya, contohnya ya 

jajan. D ya beli 

banyak, aku nggak 

dibeliin. Terus 

pulsa buat 

maketin, D dibeliin 

saya nggak. Kayak 

kebutuhannya D 

gitu lebih banyak 

dipenuhi 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek 

mengatakan 

orangtua lebih 

fokus pada 

pemenuhan 

kebutuhan 

adiknya yang 

autis. 
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45. Bagaimana 

tanggapanmu 

waktu 

digituin? 

Yah udah biasa POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek mengaku 

sudah terbiasa 

dengan 

perlakuan 

orangtua yang 

berbeda. 

46. Sudah biasa? 

Memang 

sebelumnya 

gimana? 

Sebelumnya ya 

meri, lama-lama ya 

sudah terbiasa 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Sikap orangtua 

subjek kepada 

adiknya sempat 

membuat subjek 

merasa iri. 

47. Sejak kapan 

kamu merasa 

sudah terbiasa 

diperlakukan 

berbeda? 

Ya sejak umur 10 

tahunan atau 

belasan.. pas SMP 

   

48. Coba 

ceritakan 

bagaimana 

proses sampai 

kamu mulai 

bisa terbiasa.. 

Ya awalnya saya ya 

meri kalau apa-apa 

D dikit-dikit D itu 

pas masih 

kecil..dulu pas SD 

saya naik angkot 

terus sekolahnya, 

ibu sibuk sama D, 

ya di rumah, ya 

nganter berobat.. 

terus sudah besar 

ya saya maklum.. 

sudah biasa. Kalo 

bapak memang 

kerja diluar dari 

pagi sampe sore, 

kalau libur ya 

kadang nemenin 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

iri karena 

orangtuanya 

menghabiskan 

banyak waktu 

untuk adiknya, 

tetapi sekarang 

subjek sudah 

bisa lebih 

memaklumi. 
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ibu nganter adik.. 

jadi jarang ada 

waktu 

49. Menurutmu 

bagaimana 

cara 

orangtuamu 

mendidik atau 

ngajari biar 

hubunganmu 

sama D itu 

selalu rukun? 

Disuruh ngalah PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Mengalah 

adalah cara yang 

diminta 

orangtua agar 

hubungan 

subjek dan 

adiknya selalu 

rukun. 

50. Kalau kamu 

sama D lagi 

berantem, 

reaksinya 

bapak ibu 

gimana? 

Ya suruh, misale HP 

ya suruh ngasih 

   

51. Kamu yang 

disuruh 

ngasih HP mu 

ke D? 

Iya    

52. Gimana 

bapak ibu 

waktu lihat 

kalian 

berantem? 

Biasa aja    

53. Biasa aja? Ya marah, sambil 

ngasih tau gitu 

OMP Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua subjek 

marah sambil 

menasehati 

ketika melihat 

subjek dan 

adiknya 

bertengkar. 
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54. Marahnya 

gimana? 

Bilang disuruh stop 

gitu terus dibilangi 

nggak boleh 

berantem 

OMP Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua juga 

menghentikan 

dan memberi 

nasehat saat 

subjek 

bertengkar 

dengan sang 

adik. 

55. Ada nggak 

solusi dari 

orangtua biar 

kalian nggak 

berantem 

lagi? 

Ada    

56. Terus 

biasanya 

solusi yang 

diberikan biar 

kamu sama D 

nggak 

berantem 

apa? 

Ya aku disuruh 

ngasih barang apa 

yang buat 

berantem, ngalah 

gitu 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek diminta 

mengalah dan 

menyerahkan 

barang yang 

membuat 

dirinya 

bertengkar 

dengan sang 

adik. 

57. Menurutmu 

dengan cara 

yang 

dilakukan 

bapak ibumu 

tadi, 

hubunganmu  

sama D jadi 

menyenangka

n nggak? Jadi 

membaik 

Ya, dulunya nggak. 

Sekarang ya sudah 

biasa 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Awalnya 

nasehat dari 

orangtua tidak 

berpengaruh 

bagi 

keharmonisan 

subjek dan 

adiknya. 
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gitu? 

58. Memang dulu 

gimana? 

Ya dulu aku malah 

marah-marah 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek pernah 

marah ketika 

diminta 

mengalah pada 

adik. 

59. Marah- 

marah? 

Iya, protes ke 

orangtua kenapa 

disuruh ngalah 

terus 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek pernah 

melakukan 

protes ke 

orangtua 

mengenai 

dirinya yang 

terus menerus 

diminta 

mengalah. 

60. Kapan kamu 

mulai 

terbiasa? 

Sudah dari SMP    

61. Ada nggak 

orang dari 

luar rumah 

kayak 

keluarga 

besar, 

tetangga, 

tamu, yang 

ikut memberi 

pengaruh 

pada 

hubunganmu 

sama D? 

Pengaruh apa?    

62. Ya pengaruh 

apapun itu 

Ya, pengaruh baik 

biasanya 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Orang dari luar 

rumah mampu 

memberi 
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pengaruh baik 

untuk hubungan 

subjek dengan 

adiknya. 

63. Apa 

contohnya? 

Ya bilang suruh 

jaga adik yang 

benar 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek 

mendapat 

nasehat untuk 

menjaga 

adiknya dengan 

baik. 

64. Siapa yang 

bilang? 

Saudara, keluarga 

besar 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Orang luar yang 

dimaksud subjek 

adalah 

saudaranya. 

65. Perasaanmu 

ketika 

berinteraksi 

sama orang 

luar atau 

keluarga 

besarmu itu 

gimana? 

Waktu kamu 

dinasehati 

diminta untuk 

jagain D 

Ya seneng ada 

yang nasehati, ada 

yang perhatian 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek senang 

mendapat 

nasehat dari 

keluarga karena 

merasa telah 

diperhatikan. 

66. Sering nggak 

kamu 

interaksi 

sama 

saudaramu 

itu? 

Ya kalau dia tanya 

ya saya jawab 

   

67. Sering main 

kesini 

Pas ada acara 

besar aja kayak 

DOL Faktor 

sibling 

Subjek tidak 

secara intens 
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saudaramu? syukuran.. paling 

setahun dua kali 

rivalry bertemu dengan 

keluarga 

besarnya. 

68. Kan tadi 

kamu bilang, 

kalau ternyata 

memang ada 

perlakuan 

yang berbeda 

dari orangtua 

ke D. Nah 

apa yang 

kamu lakukan 

saat itu ke D? 

Yaa, kasihkan saja 

kalo D minta HP.. 

Cari kesibukan 

lainnya, nonton TV 

atau apa yang gak 

deket adek 

MA Strategi 

koping 

Subjek mencari 

kesibukan 

lainnya yang 

tidak berdekatan 

dengan sang 

adik. 

69. Ada nggak 

hal lain yang 

kamu 

lakukan? 

Pernah karena kesel 

perhatian orangtua 

ke D terus, dia yang 

jadi sasarannya 

yaa biasane ya tak 

suruh-suruh D nya, 

kayak ngecharge 

HP, ya aku nyubit 

juga 

RL 

 

 

Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek pernah 

memerintah dan 

mencubit 

adiknya ketika 

merasa kesal 

adiknya 

mendapat 

perhatian dari 

orangtua. 

70. Terus apa 

lagi? 

Ya pukul pakai 

guling  

RL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek juga 

memukul 

adiknya dengan 

guling. 

71. Itu sering 

dilakukan? 

Sering, setiap 

marah ya gitu 

kadang nyuruh, 

mukul pakai guling 

apa kalo nggak 

nyubit 

RL 

 

 

Bentuk 

sibling 

rivalry 

Setiap kali 

marah subjek 

memerintah, 

mencubit dan 

memukul 

adiknya. 

72. Sampai Masih, semuanya RL Bentuk Subjek masih 
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sekarang 

masih? 

masih berlaku.. 

Cuma sudah nggak 

sesering dulu. Kalo 

dulu sehari bisa 

beberapa kali, 

sekarang setiap hari 

aja ndak mesti, tiga 

sampai empat hari 

malah 

sibling 

rivalry 

memerintah, 

mencubit dan 

memukul 

adiknya, tetapi 

frekuensinya 

berkurang. 

73. Perasaanmu 

gimana 

setelah 

melakukan 

itu? 

Ya kayak gimana 

ya.. kayak ada rasa 

puas gitu 

PP Bentuk 

sibling 

rivalry 

Ada perasaan 

puas dalam diri 

subjek. 

74. Ada nggak 

tindakan yang 

kamu lakukan 

untuk 

menarik 

perhatian 

bapak ibu 

biar 

perhatiannya 

ke kamu? 

Hmm apa ya? Ya, 

biasanya kalau 

pergi minta ijin, 

biar dapet 

perhatian terus 

pergi 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

berpamitan 

untuk mendapat 

perhatian 

orangtua. 

75. Ijin pergi? Iya supaya 

orangtua suka terus 

pergi, juga biar 

refreshing diri 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek berharap 

orangtua 

menyukai 

tindakannya 

meminta ijin 

sebelum pergi. 

76. Nah, perasaan 

kesal atau iri 

sama D itu 

buat kamu 

Ya nggak, kasihan 

sama ibu 

sebenarnya.. 

pusingnya nambah, 

PMI 

 

 

 

Dorongan 

melakukan 

strategi 

koping 

Subjek merasa 

kasihan jika 

membebani 

ibunya. 
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merasa 

nyaman 

nggak? 

sekarang juga 

repot ngurus adik 

yang paling kecil.. 

 

 

Kadang juga 

merasa bersalah, 

berdosa udah 

nakal sama D, 

mukul D, di agama 

nggak pernah 

diajari yang jelek-

jelek, malah 

saudara itu nggak 

boleh saling 

menyakiti.. 

 

 

jadi ya saya yang 

cari cara.. biasanya 

ya kemana gitu.. 

pergi dari D, 

sembunyi 

 

 

 

 

 

 

PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

 

 

 

 

 

 

Dorongan 

melakukan 

strategi 

koping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

koping 

 

 

 

 

 

Perasaan 

berdosa karena 

melakukan hal 

yang 

bertentangan 

dengan nilai 

agama yang 

diajarkan. 

 

 

 

 

 

Subjek akhirnya 

memilih untuk 

menjauhi 

adiknya. 

77. Gimana 

caramu 

mengatasi 

atau 

mengurangi 

biar rasa 

kurang 

nyaman tadi 

bisa 

berkurang? 

Ya saya menjauh MA Strategi 

koping 

Subjek memilih 

untuk menjauh. 

78. Memilih D kalau mainnya MA Strategi Subjek 
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untuk 

menjauh? 

CD ya saya di TV 

di kamar.. jadi 

saya coba hindari 

dia dulu 

koping menjelaskan jika 

dirinya memilih 

tidak berdekatan 

dengan adiknya 

untuk sementara 

waktu. 

79. Kamu pernah 

nggak cerita 

sama bapak 

ibu atau 

sekedar 

ngobrol 

bilang aku 

tuh juga 

pengen 

diperhatikan? 

Yo pernah BPO Strategi 

koping 

Subjek pernah 

mencurahkan isi 

hatinya pada 

orangtua. 

80. Terus kamu 

bilang gimana 

waktu itu? 

Ya contohnya ya, 

jajan. D kok 

dibeliin itu aku 

nggak 

BPO Strategi 

koping 

Subjek berusaha 

menceritakan 

masalahnya 

pada orangtua. 

81. Itu kamu 

bilang ke 

siapa? 

Ya bapak ibu    

82. Bapak ibu 

reaksinya 

gimana? 

Ya nggak usah 

meri, ya adikmu, 

tau sendiri, kalo 

ndak dituruti 

kayak gimana, bisa 

ngamuk. Kalo 

kamu kan bisa 

mengontrol emosi 

OMP Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua subjek 

memberi 

pengertian 

alasan mengapa 

subjek tidak 

seharusnya iri 

pada adik. 

83. Terus kamu 

jawab 

apalagi? 

Yaa, terus diem    
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84. Kenapa kamu 

memilih 

menggunakan 

cara tersebut? 

Menjauh 

sama cerita 

ke bapak ibu? 

Ya kalau di deketin 

ya berantem terus, 

jadi ya mending 

jauh aja 

MA Strategi 

koping 

Subjek 

menyadari jika 

berdekatan 

dengan adiknya 

tidak akan 

menghentikan 

pertengkaran. 

85. Terus kalau 

memilih 

cerita ke 

bapak ibu? 

Ya ucapkan 

langsung, ya biar 

taulah. Biar bapak 

ibu ngerti 

BPO Strategi 

koping 

Subjek ingin 

orangtua 

mengerti 

perasaannya. 

86. Biar bapak 

ibu tau apa 

yang kamu 

rasakan gitu? 

Ya iya, iya BPO Strategi 

koping 

Subjek 

menekankan 

jika ingin 

orangtua 

mengerti 

perasaannya. 

87. Apakah 

setelah kamu 

melakukan 

dua cara tadi, 

perasaan 

kurang 

nyaman sama 

saudaramu itu 

jadi lebih 

berkurang? 

Iya berkurang, jadi 

lebih mending 

sekarang daripada 

dulu setelah 

menghindar dari 

adik sementara 

sama cerita ke 

bapak ibu 

MA 

 

BPO 

Strategi 

koping 

Upaya subjek 

berhasil 

membuat 

perasaan kurang 

nyaman 

terhadap 

adiknya 

berkurang. 

88. Hubunganmu 

sama D 

berarti jadi 

lebih baik? 

Setelah kamu 

melakukan 

cara tadi? 

Iya lebih baik HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Hubungan 

subjek menjadi 

lebih baik. 
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89. Berarti kamu 

merasa lebih 

nyaman 

setelah 

melakukan 

cara-cara 

tadi? 

Iya lebih nyaman 

setelah menjauhi 

adik sebentar dan 

bilang ke orangtua 

MA 

 

BPO 

Strategi 

koping 

Subjek merasa 

lebih nyaman 

setelah menjauhi 

adik sementara 

waktu dan 

bicara pada 

orangtua. 

 

WAWANCARA II : 18 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

90. Dik, coba 

kamu ceritain 

dulu waktu 

sebelum ada 

D sama 

setelah ada 

D? Dulu 

hubunganmu 

sama 

orangtua 

gimana? 

Dulu kan kepengen 

punya adik, terus 

minta.. yaudah terus 

punya adik 

   

91. Kalau 

hubunganmu 

sama 

orangtua dulu 

gimana? 

Sebelum dan 

sesudah ada 

D? 

Ya lebih perhatian POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

orangtua lebih 

perhatian 

sebelum adiknya 

lahir. 

92. Lebih 

perhatian? 

Bapak sama ibu POB Faktor 

sibling 

Kedua orangtua 

sama-sama lebih 
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Siapa yang 

lebih 

perhatian? 

rivalry perhatian 

sebelum adik 

autisnya lahir. 

93. Terus setelah 

ada D? 

Ya berkurang.. 

berkurang-

berkurang terus. 

Waktunya banyakan 

ke D 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Perhatian dari 

orangtua 

dirasakan subjek 

terus berkurang 

setelah 

kehadiran 

adiknya. 

94. Coba ceritain 

kok kamu 

bilang kalau 

waktu ortu 

lebih banyak 

ke D? 

Ya seperti yang aku 

bilang kemarin.. D 

kan kalau sekolah 

juga pulangnya 

mesti muter-muter 

dulu mampir-

mampir beli CD, 

mesti itu tiap hari.. 

nanti ibu sama D 

baru sampe rumah 

sore gitu. Kalau 

bapak kerja sampe 

sore, jadi ada di 

rumah tu ya malam 

gitu kalau pas libur 

malah nganter sama 

ibu ke tempat 

berobatnya D.. 

ketemu aku kan 

jarang, waktu 

sama aku jadi lebih 

sedikit setelah ada 

D.. waktunya 

banyak buat D lah 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Waktu orangtua, 

khususnya ibu 

banyak tercurah 

untuk adik.  
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95. D setiap hari 

beli CD? 

Iya, itu mbok ada 

banyak sekali CD di 

rumah, ya lagu ya 

film, macem-

macem.. Kalau 

nggak diturutin kan 

terus marah  

   

96. Terus kok 

pulangnya 

bisa sore? 

Muter-muter dulu, 

nggak mau lewat 

jalan yang deket.. 

malah ngalang 

   

97. Terus gimana 

perasaanmu 

sekarang? 

Iya, sudah terbiasa, 

udah mulai tau 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek sudah 

mulai mengerti 

kondisi adiknya. 

98. Tadi kan 

kamu bilang 

sudah 

terbiasa, nah 

itu dibantu 

juga pakai 

caramu yang 

kamu bilang 

menjauh dari 

D sama kamu 

berusaha 

untuk cerita 

ke orangtua.. 

Iya    

99. Ada cara lain 

nggak yang 

kamu lakukan 

selain itu? 

Emmm.. nggak    

100. Pernah nggak 

kamu 

Nggak pernah. 

Kalau temen tanya 

TM Hubungan 

dengan 

Subjek tidak 

malu atau 
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browsing 

tentang 

keterbatasan 

yang dimiliki 

adikmu itu? 

autis itu apa, ya tak 

browsing-in tak 

salin baru tak 

kirim 

saudara 

autis 

keberatan 

menjelaskan 

kondisi adik 

pada emannya. 

101. Temenmu 

tau? 

Iya    

102. Terus kamu 

gimana? 

Perasaanmu 

setelah temen 

tau? 

Biasa aja nggak 

malu 

TM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek tidak 

merasa malu. 

103. Nggak malu? Nggak, wong aku 

dulu yang pengen 

adek terus dikasih 

D ya disyukuri 

TM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek kembali 

menekankan 

bahwa dirinya 

tidak merasa 

malu memiliki 

adik autis. 

104. Kalau 

menurutmu 

autis itu apa? 

Ya berkebutuhan 

khusus, nggak 

normal 

   

105. Kalau kamu 

melihat D itu 

seperti apa? 

Ya agak aneh gitu, 

teriak-teriak.. susah 

diajak main 

makanya nggak 

pernah main bareng, 

nggak bisa 

komunikasi 

   

106. Apa lagi? Emmmm.. itu aja    

107. Kalau 

menurutmu 

sendiri, autis 

itu apa? 

Aneh gitu 

perilakunya.. nggak 

bisa main kayak 

biasa 

   

108. Terus kalau Suruh ngasihin..    
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kamu sama D 

lagi berantem 

kan cara 

orangtuamu 

melerai 

dengan 

meminta 

kamu 

memberikan 

barang yang 

dijadikan 

rebutan.. nah, 

cara orangtua 

menyampaika

n gimana? 

terus aku nyoh gitu 

109. Apakah juga 

diberi 

pengertian 

kenapa harus 

begitu? 

Iya dulunya udah, 

sekarang ya nggak. 

Dulunya sering 

dikasih tau karena 

D nggak normal, 

beda gitu jadi aku 

yang harus ngalah.. 

tapi sekarang udah 

nggak soalnya 

udah tau 

OMP Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua 

memberi 

pengertian 

alasan perlunya 

memberi karena 

keterbatasan 

adik. 

110. Oh iya dik, 

tadi kan ada 

dua cara yang 

kamu 

lakukan, yaitu 

menjauh 

sama cerita 

ke orangtua. 

Menurutmu, 

Yaa.. hehe.. ya lebih 

apa lebih piye 

hehehe ya dua 

duanya semakin 

membuat tenang, 

enjoy. Menjauh itu 

menghindar gitu, ya 

masih di rumah tapi 

ngumpet dari D 

BPO 

 

MA 

Strategi 

koping 

Subjek merasa 

lebih tenang 

setelah 

menghindari 

adik sementara 

waktu dan 

mengungkapkan 

perasaannya 

pada orangtua. 
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mengapa dua 

cara tersebut 

bikin kamu 

berhasil 

mengurangi 

rasa kurang 

nyamanmu 

sama D? 

111. Kamu 

melakukan 

cara itu 

karena kamu 

merasa cara 

itu efektif 

bisa membuat 

kamu lebih 

nyaman? 

Iya efektif BPO 

 

MA 

Strategi 

koping 

Subjek 

menekankan 

bahwa cara yang 

dipilihnya itu 

membuat diriya 

lebih nyaman. 
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Lampiran 1.2 Verbatim Subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA I : 17 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

1. Sejak kapan 

kamu tau 

kalau adikmu 

itu anak 

berkebutuhan 

khusus? 

Ini umur apa apa?    

2. Umurmu 

waktu itu .. 

sejak umur 

berapa kamu 

tau kalau G 

berkebutuhan 

khusus? 

10 tahun    

3. Nah waktu itu 

siapa yang 

pertama kali 

jelasin ke 

kamu? 

Kayak.. apa 

namanya eh 

Psikolog sama baca-

baca buku. Waktu 

itu kan ortu sempet 

pergi ke Psikolog 

terus aku ikut 

   

4. Penjelasan 

apa yang 

kamu dapet 

waktu itu? 

Em…    

5. Psikolognya 

bilang apa? 

Lupa.. pokok e 

intinya tu 

   



153 
 

 
 

berkebutuhan 

khusus, harus 

dianuin secara 

khusus gitu lho.. 

harus diajari secara 

khusus 

6. Kalau dari 

buku yang 

kamu baca? 

Dulu ya belum 

begitu ngerti, taunya 

gangguan gitu, G 

nggak normal.. gitu 

sih kalau gak salah 

aku bacanya 

   

7. Responmu 

pertama kali 

waktu tau 

adikmu 

berkebutuhan 

khusus 

gimana? 

Biasa wae, cuek    

8. Cuek? Belum ngerti banget 

mungkin, jadi aku 

biasa aja 

   

9. Gimana sih 

hubunganmu 

sama si G? 

Maksude?    

10. Ya 

hubunganmu 

sehari-hari 

kalau sama G 

gimana? 

Ya biasa.. baik 

kayak kakak 

beradik 

 

Paling tu ya 

berantem karena G 

agresif. Ditendang.. 

kakinya ditendang, 

nanti aku marah 

HB 

 

AM 

Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

hubungannya 

dengan adik 

relatif baik, 

tetapi ada 

pertengkaran 

yang terjadi 

yaitu karena 

perilaku adiknya 
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gitu tok yang agresif. 

11. Oh.. dia suka 

nendang 

kamu? 

Iya, kadang tu 

ngamuk sendiri 

gitu lho ga tau 

penyebabnya apa 

ngamuk..apa 

masalahnya dikit 

ngamuk, terus kan 

mesti nendang-

nendang, jambak-

jambak 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek sering 

menjadi sasaran 

perilaku agresif 

adiknya, namun 

subjek tidak 

mengerti 

penyebab 

adiknya 

bersikap agresif. 

12. Biasanya 

tiba-tiba gitu 

atau gimana? 

Iya, nggak 

terprediksi.. tiba-tiba 

aja gitu 

   

13. Terus kamu 

kalau 

digituin? 

Ya marah.. kesel 

sendiri 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek kesal 

ketika mendapat 

perlakuan 

agresif dari 

adiknya. 

14. Reaksimu 

terus gimana? 

Kalau sampe sakit 

banget yo tak bales 

tapi pelan.. tapi 

nek kalau udah 

kelewaten batas yo 

keras balesnya 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

membalas 

perlakuan 

adiknya yang 

agresif. 

15. Biasanya 

masalah itu 

terjadi karena 

apa? 

Tidak sesuai sama 

keinginannya dia 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

adiknya 

bersikap agresif 

saat 

keinginannya 

tidak terpenuhi. 

16. Tidak sesuai 

sama 

keinginannya

Iya, dia suka 

ngamuk kalo 

nggak sesuai sama 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

Subjek 

menjelaskan 

kembali jika 
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? maunya, padahal 

kita sendiri susah 

ngertiin dia 

maunya tu apa 

autis adiknya agresif 

apabila 

keinginannya 

tidak terpenuhi 

dan sulit 

mengerti 

keinginan 

adiknya. 

17. Misalnya 

gimana dek? 

Kayak dia tu 

sukanya bukain 

buku-buku 

pelajaranku yang 

erlangga.. gak tau tu 

bisa baca apa 

enggak.. biasanya 

pas aku lagi pake 

malah diminta, trus 

kalo gak dikasih ya 

ngamuk gitu.. 

pernah malah 

bukuku yang 

disobekin, kan 

kesel wong 

bukunya masih 

dipake sekolah.. ya 

pokoknya harus 

ngikutin maunya 

dia gitu biar aman, 

sedangkan kan gak 

bisa begitu 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

kesal dengan 

perilaku adiknya 

dan merasa 

bahwa tidak 

semua yang 

diminta adiknya 

harus dituruti. 

18. Perasaanmu 

waktu kamu 

ada masalah 

sama dia 

Kesel aja.. pengen 

marah.. pengen 

melempar sesuatu 

dan seperti itu hehe 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

kesal ketika ada 

masalah dengan 

adiknya. 
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gimana? 

19. Biasanya 

siapa yang 

lebih 

dominan? 

G.. G tenaganya 

kuda 

   

20. Kalau kamu 

bisa memilih 

sebetulnya 

kamu pengen 

jadi anak ke 

berapa? 

Anak ke.. anak 

pertama aja deh 

SUK Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek tetap 

memilih 

menjadi anak 

pertama 

meskipun 

mendapat 

kesempatan 

untuk memilih. 

21. Kenapa mau 

jadi anak 

pertama? dulu 

waktu aku 

dateng 

pertama kali 

kamu 

bilangnya 

pengen jadi 

adik aja kan? 

Oiya ya, setelah tak 

pikir-pikir, semakin 

kesini kok ternyata 

enakan jadi kayak 

sekarang, anak 

pertama 

   

22. Kenapa? Karena anak 

pertama lebih tua 

dan lebih enak.. yo 

walaupun punya 

adik tapi kan lebih 

tua aja lebih enak 

   

23. Lebih 

enaknya 

gimana? 

Ya.. lebih enak.. apa 

ya.. kayak gimana 

ya.. bisa ketemu 

adik-adik terus nek 

semisal ada 

SUK Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek senang 

menjadi anak 

yang paling tahu 

informasi 

daripada 
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keluarga yang 

meninggal kan aku 

tau lebih dulu.. ya 

kadang pengen jadi 

anak kedua, tapi 

anak kedua nggak 

tau apa-apa, kayak 

masih junior gitu 

lho.. jadi enak jadi 

anak yang paling 

tua 

saudaranya yang 

lain. 

24. Oh gitu, jadi 

kamu lebih 

suka jadi 

anak pertama 

karena selalu 

dapet 

informasi 

pertama kali 

dibandingkan 

yang lainnya? 

Iya bener gitu.. jadi 

lebih ngerti karena 

aku tau informasi 

pertama kali 

sebelum adik-adik 

SUK Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek kembali 

menekankan 

jika anak 

pertama akan 

lebih 

mengetahui 

informasi 

terlebih dahulu. 

25. Apa aja sih 

tugas dan 

tanggung 

jawabmu jadi 

kakaknya G? 

Paling kalo aku 

pulangnya ga siang 

dan ga tidur, ya 

mandiin G, 

nyuapin G, jagain 

G dah gitu tok 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

membantu 

memandikan, 

menyuapi dan 

menjaga adik di 

rumah. 

26. Terus gimana 

kamu 

menjalankan 

peranmu 

sebagai 

seorang 

kakak? 

Kakaknya siapa?    
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27. Semua 

adikmu.. 

gimana kamu 

menjalankan 

peranmu itu? 

Apa kamu 

menyukainya

? 

Biasa aja    

28. Kenapa? Udah terlalu sering 

kan ngelakuinnya 

   

29. Kalau 

hubunganmu 

sendiri 

dengan adik-

adikmu yang 

perempuan 

gimana? 

Baik sih, nah kalo 

sama mereka malah 

jarang banget 

berantem.. malah 

sukanya aku dandani 

mereka ya pake 

bando, jepit rambut 

yang lucu-lucu.. aku 

kan soalnya 

itungane paling 

tomboy dari mereka 

jadi lebih suka 

makein aksesoris ke 

mereka, bukan 

dipake sendiri.. 

paling sering sih 

konflik sama G 

   

30. Pernah nggak 

kamu merasa 

terbebani 

sama tugasmu 

jadi kakaknya 

G? 

Pernah, makanya 

agak kurang suka 

sebetulnya sama 

perannya, rasanya 

kok yo capek men 

gitu lho rasanya 

kayak ga enak 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa  

terbebani dan 

lelah  

menjalankan 

tugasnya, subjek 

juga merasa 

kesal karena 
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gitu.. kadang 

ditendang pas 

ngamuknya itu lho 

ngeselin banget 

mendapat 

perilaku agresif 

dari adiknya. 

31. Terus apa 

yang kamu 

lakuin? 

Ya tak tinggal aja, 

main HP. Ya kesel 

udah dibantuin eh 

malah diserang gitu 

terus biasanya nanti 

ujungnya aku 

malahan yang 

dinasehati macem-

macem kalau pas 

ribut gitu, aku kan 

bales juga kan buat 

membela diri 

padahal 

   

32. Masalah apa 

yang sering 

ada ketika 

menjalankan 

tugasmu itu? 

Kadang kan 

sempet-sempetin 

main HP.. kadang 

lupa nyuapin G.. 

hehe kalau 

keasyikan ngegame 

jadi begitu 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

seringkali 

bermain HP dan 

lupa akan 

tugasnya 

menyuapi adik. 

33. Terus waktu 

kamu lupa 

dan keasyikan 

ngegame gitu 

ada nggak 

dampaknya 

buat kamu? 

Apa? 

Ada, dimarahin 

bunda 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek dimarahi 

ibunya karena 

asyik bermain 

HP saat 

menyuapi 

adiknya. 

34. Bunda 

gimana? 

Ya aku dibilangin 

jangan mainan HP 
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terus.. mainan HP 

aja adiknya nggak 

diperhatiin 

35. Pernah nggak 

kamu merasa 

perlakuan 

orangtuamu 

ke adik yang 

berkebutuhan 

khusus sama 

ke kamu itu 

beda? 

Nggak ik, sama aja    

36. Berarti kamu 

merasa 

selama ini 

orangtua 

sudah berlaku 

adil? 

Iya, tapi kecuali 

dulu waktu 

pertama kali lahir.. 

waktu G masih 

kecil.. biasanya aku 

tidur dipeluk 

bunda lha ini 

nggak, malah G 

yang dipeluk.. 

paling gitu, waktu 

awal-awal punya 

adik cemburu 

banget.. nggak 

suka banget.. tapi 

habis itu ya biasa. 

Malah sekarang 

rasanya enak, bebas 

apa-apa sendiri 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek pernah 

merasa cemburu 

karena posisinya 

digantikan sang 

adik. 

37. Waktu sama 

adik 

perempuanm

u apa rasanya 

Nggak, kan jaraknya 

udah jauh.. aku dah 

gede lah waktu 

mereka kecil, jadi 
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juga sama? gak gitu 

38. Sejak kapan 

kamu mulai 

terbiasa? 

Waktu kelas 4, 

berarti sekitar umur 

9 tahunan mungkin. 

Malah enak sendiri 

gitu lho, sendiri 

lebih enak.. semakin 

dewasa kok lebih 

enak sendiri.. lebih 

bebas nggak 

kebanyakan diatur 

sama orangtua, 

apalagi diatur sama 

guru nggak enak 

banget. Guruku di 

sekolah masalahnya 

suka ngatur, nggak 

boleh pacaran ini 

ituaduh banyak 

banget 

   

39. Kamu udah 

punya pacar 

dek? 

Belom sih mbak 

hehe.. ya itu temen-

temenku dibilangin 

jangan pacaran lah 

ini itu lah.. pusing 

   

40. Oke, kembali 

yang tadi ya.. 

perasaan apa 

yang waktu 

itu muncul 

ketika 

orangtua 

dekat sama 

G? 

Sedih, kecewa, 

marah, aja 

bawaane 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

sedih, kecewa 

dan marah saat 

melihat 

kedekatan 

orangtua dengan 

adik. 
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41. Marahnya 

waktu itu 

lebih ke 

siapa? Adik 

yang udah 

diperhatiin 

orangtua atau 

ke orangtua? 

Dua-duanya, jadi 

ke G sama ortu 

juga 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek marah 

pada adik dan 

orangtuanya. 

42. Menurutmu 

gimana cara 

orangtuamu 

mendidik biar 

hubunganmu 

sama G selalu 

rukun? 

Nek aku lebih 

ditekankan ga 

boleh kasar sama 

adik, sabar gitu.. 

nek sama G ya 

jangan ngamuk.. 

mesti dibilangin G 

juga jangan 

ngamuk-ngamuk.. 

kalo aku nggak 

boleh kasar sama 

adik.. tapi ya nggak 

tau itu adik bisa 

ngerti apa nggak.. 

wong mesti udah 

dikasih tau tetep aja 

ngamuk lagi 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua 

menasehati adik 

dan subjek agar 

hubungan 

keduanya rukun. 

43. Kalau lihat 

kamu sama G 

lagi 

berantem, 

reaksi 

orangtua 

gimana? 

Kalau bunda itu 

biasanya langsung 

sigep, langsung 

larang kalau aku 

kasar sama G, 

kalau bapak ya 

nyantai-nyantai aja 

cuma bilang ga 

boleh kasar sama 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua subjek 

tidak 

membiarkan 

pertengkaran 

terjadi berlarut-

larut. 
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adik, ga boleh gini 

gini.. kalau udah 

marah apa 

kelewatan gitu 

baru langsung 

dipisah 

44. Menurutmu 

apakah 

dengan cara 

tersebut, 

setelah itu 

hubunganmu 

sama G jadi 

lebih 

menyenangka

n? 

Kadang kalau 

dilerai ya kadang 

masih pengen 

marah. 

 

 

Tapi biasanya tak 

buat ngegame jadi 

udah nggak lagi, 

jadi intinya game 

itu mengobati, 

mengalihkan gitu 

mbak 

PA 

 

 

 

 

 

 

MG 

Faktor 

sibling 

rivalry 

 

 

 

Strategi 

koping 

Terkadang 

subjek masih 

marah jika 

dilerai 

orangtuanya. 

 

Subjek memilih 

bermain game 

untuk mengatasi 

kemarahannya. 

45. Ada nggak 

orang dari 

luar rumah 

yang ikut 

memberi 

pengaruh 

pada 

hubunganmu 

sama G? 

Kadang tu semakin 

buruk gitu lho malah 

pengaruhnya.. 

ngeliat G tu aneh, 

kakaknya mesti 

dipikir juga aneh 

tapi kan enggak.. 

paling tu anehnya 

kalo aku suka 

ketawa-ketawa 

sendiri kalo aku liat 

HP, cuma kan itu 

karena baca chat 

atau postingan yang 

lucu itu.. tapi 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

 

Subjek 

mendapat 

dukungan dari 

keluarga 

besarnya. 
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keluarga besar 

dukung sih 

untungnya, nggak 

pernah banding-

bandingin 

46. Perasaanmu 

waktu 

interaksi 

sama orang 

itu gimana? 

Tak bawa biasa aja, 

sebenernya sih 

kesel.. ya kan tamu, 

jadi nggak begitu 

deket kan jadi 

dibawa biasa aja.. 

yang penting buat 

aku tu keluarga 

besarku itu kayak 

kakek, nenek, om 

sama tante.. seneng 

sih ngerasa nek 

keluargaku 

khususnya 

hubunganku sama 

G diperhatiin. 

Suka dibilangin 

jagain adik 

semuane 

DOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

sibling 

rivalry 

 

Subjek merasa 

senang 

mendapat 

perhatian berupa 

nasehat dari 

keluarga 

besarnya. 

47. Seberapa 

sering kamu 

ketemu sama 

orang luar 

tersebut? 

Ya sering, kadang 

kalo belanja gitu.. 

pernah dulu temen 

SD ngehina-hina G 

sampe aku 

ngelempar dia pake 

Tupperware ke dia, 

nakal orangnya, 

cewek, mbeling 

banget ya Allah.. 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

 

Subjek jarang 

bertemu dengan 

keluarga 

besarnya. 
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dari TK aku emang 

ga bisa akur sama 

dia, berantem terus. 

Kalo sama 

keluarga besar gitu 

yang agak jarang, 

paling ya empat 

atau lima bulan 

sekali 

48. Apa yang 

kamu lakukan 

ketika melihat 

orangtua 

banyak 

ngasih 

perhatian ke 

G? 

Sekarang mulai 

biasa aja. Masalahe 

aku tu cuek sih mau 

ngasih perhatian 

mau nggak, yang 

penting tu sekarang 

aku nggak usah 

dilarang-larang.. 

nggak usah diatur-

atur.. nggak usah 

dimarahi terus 

   

49. Memangnya 

orangtua 

sering marah 

atau 

ngelarang-

ngelarang 

gitu dek? 

Iya, kebanyakan 

soal game sih.. 

anak cewek kok 

nge-game terus 

gitu.. padahal 

sebenernya kan 

lewat game itu aku 

bisa lebih enjoy 

lebih seneng gitu 

MG Strategi 

koping 

Subjek sering 

dilarang 

bermain game 

yang bisa 

membuatnya 

lebih enjoy dan 

senang. 

50. Pernah nggak 

kamu merasa 

kurang 

nyaman 

dengan hal 

Sering, kan aku 

nggak suka 

dilarang.. tapi ya 

udah tak bawa 

biasa aja. Kalo 

MG Strategi 

koping 

Subjek merasa 

tidak nyaman 

jika dilarang 

bermain game. 
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itu? udah terbiasa ya 

ngapain lagi 

51. Waktu itu 

gimana 

perlakuanmu 

ke G? Waktu 

kamu sadar 

kalau G terus 

diperhatiin? 

Setelah kamu 

melakukan itu 

apa 

perasaanmu? 

Apakah itu 

sering 

dilakukan? 

Kadang mukul, 

kadang ngancem 

karet itu lho terus 

dikasih.. kan G 

takut to.. nanti kan 

dia pergi, tak 

takut-takutin. Oiya 

sama aku pukul 

tangannya.. 

 

Perasaannya ya 

ada rasa puas gitu 

mbak, bisa bales 

orang yang udah 

ngambil 

perhatiannya 

orangtua dari aku 

hehe. Mesti setiap 

bulan ada 

RL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP 

Bentuk 

sibling 

rivalry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

melakukan 

kontak secara 

langsung kepada 

adiknya, seperti 

memukul dan 

menakut-nakuti 

adiknya dengan 

karet. 

 

Subjek merasa 

puas bisa 

membalas 

adiknya yang 

dianggap 

sebagai perebut 

perhatian 

orangtua. 

 

 

 

 

52. Terus ketika 

kamu merasa 

puas? 

Pas bisa mukul gitu 

ya kayak puas gitu, 

tapi kok kasihan 

bunda kalo 

kepikiran terus 

aku nggak akur 

sama G, soale 

bunda ya repot 

banyak kerjaan,  

kayak buka praktek, 

PMI 

 

PB 

Dorongan 

melakukan 

strategi 

koping 

Ada perasaan 

tidak nyaman 

dalam diri 

subjek. Subjek 

tidak ingin 

membebani 

pikiran ibunya 

yang memiliki 

banyak 

pekerjaan dan 
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belum juga ngurusin 

adekku perempuan 

yang masih kecil-

kecil.. banyak yang 

dipikirin gak cuma 

aku sama G aja. 

Selain itu ya suka 

ngerasa bersalah 

mbak, apalagi kalo 

habis sholat, 

mikirnya pasti 

Allah nggak seneng 

lihat aku kayak 

gitu jahat sama G, 

apalagi saudara 

sekandung 

merasa bersalah 

karena 

melakukan 

perbuatan yang 

melawan nilai-

nilai agamanya. 

53. Ada nggak 

tindakan yang 

kamu lakukan 

untuk 

menarik 

perhatian 

orangtuamu? 

Nggak ada sih RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek tidak 

pernah mencoba 

menarik 

perhatian 

orangtuanya. 

54. Nggak ada? Ya, yang penting tu 

tadi.. aku nggak 

usah dilarang-

larang, aku nggak 

seneng dilarang.. 

nggak seneng aku.. 

yang penting nggak 

dilarang, nggak 

dibatasi, nggak suka 

aja aku. Apalagi 

kalo game malah 
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dibatasi.. nggak mau 

55. Berarti 

menurut 

ceritamu tadi, 

ada cara to 

untuk 

mengatasi 

atau 

mengurangi 

perasaan 

kurang 

nyamanmu 

sama G.. 

dengan cara 

apa tadi? 

Mainan HP sama 

ngegame 

MG Strategi 

koping 

Subjek 

menyebutkan 

kembali cara 

yang 

dilakukannya 

agar perasaan 

kurang nyaman 

terhadap 

adiknya 

berkurang.  

56. Nah itu, 

kenapa kok 

kamu milih 

cara itu? 

Karena pertama kalo 

mainan HP itu kan 

aku banyak temen-

temennya yang 

dari luar Jawa, 

kadang tu ngerasa 

terhibur sendiri, 

bisa chating-an. 

Kedua ngegame, 

game itu kan aku 

kebanyakan game 

kayak tembak-

tembakan itu lho 

jadi tu kalo aku 

game tembak-

tembakan terus 

kesel sama orang, 

ya yang tak 

bayangin yang tak 

MG 

 

 

 

 

 

Strategi 

koping 

Subjek 

menjelaskan 

cara yang 

dipilihnya 

mampu 

membuat subjek 

merasa terhibur 

dan bisa 

menyalurkan 

amarahnya. 
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tembak ya orang 

yang ngeselin itu.. 

57. Kamu pernah 

nggak cerita 

ke orangtua, 

sharing ke 

bunda sama 

bapak tentang 

harapan atau 

keinginanmu? 

Nggak.. aku nggak 

pernah cerita 

bilang pengen 

diperhatiin kayak 

G karena kan G 

kebutuhan khusus.. 

nek gitu kalo aku 

mau, tandanya aku 

ingin kebutuhan 

khusus juga to.. 

nggak mau to aku 

BPO Strategi 

koping 

Subjek tidak 

pernah bicara 

minta orangtua 

untuk 

diperhatikan. 

58. Orangtua juga 

pernah nggak 

nanyain ke 

kamu? 

Nggak pernah    

59. Setelah tadi 

kamu 

melakukan 

cara-cara 

tersebut, 

dengan cara 

mainan HP 

dan ngegame, 

apa 

perbedaan 

yang kamu 

rasakan? 

Perasaan kurang 

nyaman sama G 

jadi lebih 

berkurang, udah 

gak sesering dulu 

jengkel sama dia.. 

hubungane makin 

membaiklah 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek mengaku 

hubungannya 

semakin baik 

dengan adiknya 

yang autis. 

60. Jadi setiap 

kali kamu 

merasa 

kurang 

nyaman sama 

Terus tak bawa 

mainan HP, terus 

ngegame.. masalahe 

aku juga kadang 

terbersit dalam 
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G.. pikiran kepingin jadi 

profesional gamers 

gitu.. sekarang kan 

banyak cewek-

cewek ikut turnamen 

ke luar negeri, jadi 

tu kepingin tapi 

susah ga tau 

caranya.. sama 

pengen juga jadi 

dokter kayak bunda, 

kan keren dokter 

sekaligus gamers, 

dua hal berlawanan 

yang aku suka 

 

WAWANCARA II : 20 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

61. Kamu suka 

cerita-cerita 

nggak sama 

orangtua 

kalau di 

rumah? 

Iya, cuma jarang 

banget sih.. ya kayak 

males aja gitu kalo 

mau cerita-cerita 

   

62. Malesnya 

kenapa? 

Nggak mood aja    

63. Nggak mood 

nya 

menceritakan 

tentang 

semua hal 

Menceritakan semua 

hal 
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atau cuma 

tertentu aja? 

64. Terus 

orangtua suka 

tanya-tanya 

gitu nggak ke 

kamu? 

Ya paling nanya 

nilai, temennya 

gimana, di sekolah 

gimana gitu 

   

65. Kalau di 

rumah berarti 

lebih seneng 

cerita sama 

siapa? 

Kalo di rumah 

biasanya aku buat 

diary sendiri.. 

masalahnya gini, 

kayak ada trauma 

gitu lho dulu tu 

pernah cerita tapi 

malah diemberin 

gitu.. kalau sama 

adik-adik yang 

perempuan mereka 

kan masih kecil jadi 

gak seimbang.. 

belum bisa ngerti 

MD Strategi 

koping 

Subjek terbiasa 

menulis diary. 

66. Terus 

pernahnya 

curhat ke 

siapa? 

Ke temenku tapi 

diemberin 

   

67. Kalau kamu 

ngerasa 

nggak 

nyaman sama 

orangtua dan 

adik kamu 

juga ceritanya 

di diary? 

Iya aku cerita di 

diary 

MD Strategi 

koping 

Subjek menulis 

pada diary saat 

merasa tidak 

nyaman dengan 

orangtua dan 

adiknya. 

68. Setiap hari Nggak sih, dua hari MD Strategi Subjek menulis 
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kamu nulis 

diary? 

sekali.. tiga hari 

sekali gitu.. kadang 

sampe penuh terus 

tak hapus lagi 

semuane.. penuh tak 

hapus.. kan ngabisin 

memori banyak kalo 

di HP.. jadi penuh 

tak hapus, penuh tak 

hapus 

koping diary setiap dua 

atau tiga hari 

sekali di HP. 

69. Memang 

kalau kamu 

nulis diary 

gitu kamu 

ngerasanya 

gimana? 

Yo kayak beban tu 

ilang gitu lho, bisa 

berkurang 

MD Strategi 

koping 

Subjek merasa 

bebannya 

berkurang 

setelah menulis 

diary. 

70. Kamu 

menikmatiny

a? 

Ho o, memang 

menikmati.. 

daripada ngomong 

sama orang kadang 

takut diomongin kan 

orang jaman 

sekarang nggak bisa 

dipercaya.. banyak 

nggosip 

MD Strategi 

koping 

Subjek kembali 

menekankan 

jika menikmati 

saat dimana 

dirinya menulis 

diary. 

71. Meskipun 

kalau curhat 

lewat diary 

kamu nggak 

dapet 

tanggapan? 

Iya nggak papa 

nggak dapet 

tanggepan, yang 

penting udah bisa 

cerita gitu, jadi 

udah tersalurkan 

MD Strategi 

koping 

Subjek merasa 

cukup 

menikmati 

walaupun 

dengan menulis 

diary ceritanya 

tidak mendapat 

tanggapan dari 

pihak lain. 
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72. Kalau cerita 

sama sahabat 

gitu? Kamu 

ada nggak 

temen deket 

di sekolah? 

Banyak, tapi tu 

jarang.. paling ya 

bahas pelajaran, 

game atau apa.. kalo 

cerita yang 

kompleks gitu 

nggak. Jadi kadang 

orang tu susah nebak 

aku orangnya 

gimana tu susah, 

karena aku terlalu 

tertutup katanya 

padahal sih nggak 

   

73. Kalau kamu 

sendiri 

ngerasanya 

gimana? 

Terbuka, tapi orang 

bilang aku tertutup. 

Tapi biasa aja, 

terbuka aku 

   

74. Sekarang kan 

kamu udah 

memaklumi 

perlakuan 

orangtua ke 

G, kamu udah 

merasa biasa 

aja sekarang. 

Sebelumnya 

pernah nggak 

kamu cari tau 

informasi 

kayak 

searching di 

internet 

tentang 

keterbatasan 

Nggak pernah, jadi 

cuma dulu di kasih 

tau sama psikolog 

itu aja 
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yang dimiliki 

G? 

75. Kalau 

menurutmu 

anak autis itu 

seperti apa? 

Aneh gitu, 

semaunya sendiri, 

nggak bisa ditebak, 

kadang sikapnya 

baik kadang 

langsung berubah 

ngamuk gitu.. tapi 

sebenernya dibalik 

ketidak 

sempurnaannya 

mereka tu ada 

kelebihannya.. tu 

kayak G, kita 

bingung wong gak 

ada yang ngajari 

tapi nyatanya tau 

huruf bisa mulai 

baca sendiri, dia 

hobinya kan buka-

buka buku ku itu.. 

paling seneng malah 

buku-buku 

pelajaran, mungkin 

dari lihat itu ya.. 

jadi kalau ditanya 

orang aku malu 

nggak punya adik 

G aku jawab 

nggak, soalnya 

mereka punya 

kelebihan 

tersendiri yang 

MK 

 

TM 

Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek semakin 

memahami 

adiknya dan 

tidak malu 

dengan kondisi 

adiknya saat ini. 
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kadang gak 

dimiliki orang yang 

normal 
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Lampiran 1.3 Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA I : 19 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

1. Sejak kapan 

kamu tau 

kalau 

saudaramu itu 

anak 

berkebutuhan 

khusus? 

Pokoknya waktu dia 

kelas 1 SD, jadi aku 

kelas 3 SD kalo 

nggak salah.. 

soalnya TK nya T tu 

2 atau berapa tahun 

gitu, lebih lama dari 

yang lain  

   

2. Nah waktu itu 

siapa yang 

jelasin kalau 

adikmu 

berkebutuhan 

khusus? 

Eee jelasin.. nggak 

ada sih.. oh ada 

mama. Adikmu tu 

gini adikmu tu gini 

gini gini.. oh yaudah 

iya 

   

3. Penjelasan 

kayak apa 

yang kamu 

dapet waktu 

itu? 

Gimana ya.. adikmu 

tu kurang.. nggak 

normal kayak orang 

biasanya gitu.. 

pemikirannya agak 

lambat, jadi sabar 

   

4. Waktu kamu 

tau itu 

responmu 

gimana? 

Gimana ya.. ya biasa 

gitu mbak.. ya 

yaudah kalo kayak 

gitu.. nurut aja 

   

5. Oke, terus 

kalau 

Baik baik aja ik.. 

rukun nggak 

HB Hubungan 

dengan 

Hubungan 

subjek dengan 
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hubunganmu 

sama si T itu 

gimana? 

rukun saudara 

autis 

adiknya relatif 

baik-baik saja, 

kadang rukun 

kadang tidak. 

6. Rukun nggak 

rukun? 

Ho o baik.. kayak 

musim gitu hehe 

kadang rukun 

kadang juga nggak 

rukun, gitulah mbak 

tapi ya 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

menjelaskan 

kembali bahwa 

hubungannya 

baik, tetapi 

kadang rukun 

kadang tidak. 

7. Nggak 

rukunnya? 

Rebutan gitu 

kadang apa.. kalau 

dibeliin baju gitu 

dia meri 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Ada masalah 

yang terjadi 

karena 

memperebutkan 

sesuatu. 

8. Kalau kamu 

dibeliin baju 

gitu dia meri? 

Ho o    

9. Merinya 

gimana? 

Kalau kamu? 

Meri nggak sih nek 

aku.. kadang T nya 

itu malah sing 

menurutku 

merinan. Kalo meri 

tu nggak kontrol, 

kadang kalo di 

mall-mall kalo aku 

dibeliin duluan dia 

mesti mencar 

sendiri terus muka 

e mbesengut gitu.. 

kayak gitu 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

mengatakan 

justru adiknya 

yang iri pada 

subjek. 

10. Berarti 

masalahnya 

Iya, iri    
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karena itu ya? 

Rebutan? 

11. Apalagi 

selain itu 

permasalahan 

yang sering 

muncul? 

Rebutan TV AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Memperebutkan 

TV juga sering 

menjadi masalah 

diantara 

keduanya. 

12. Channel TV? Iya hehe.. T kadang 

channel e dia tu 

suka yang kayak 

orang cewek itu lho 

nggosip-nggosip.. he 

e males aku.. terus 

aku pengen pindah 

film ga boleh.. ya 

gitu paling mbak 

   

13. Terus 

perasaanmu 

pas kamu lagi 

ada masalah 

sama T 

gimana? 

Kadang juga 

muntab.. muntab 

tu kayak meluap, 

jengkel banget, tapi 

kalo udah selese ya 

biasa aja, nggak ada 

apa-apa lagi 

EN Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek sangat 

kesal saat ada 

masalah dengan 

adik.  

14. Terus kalau 

muntab gitu 

kamu 

ngapain? 

Bentak sih mbak, 

soalnya udah 

geregetan rasanya 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Terkadang 

subjek 

membentak 

adiknya saat 

merasa kesal. 

15.  Biasanya 

siapa yang 

lebih 

dominan? 

T.. di rumah lebih 

dominan.. semua 

dikuasai 

   

16. Misalnya 

kalau kamu 

Kedua KMP Faktor 

sibling 

Subjek memilih 

menjadi anak 



179 
 

 
 

boleh milih, 

sejujurnya 

kamu pengen 

jadi anak ke 

berapa? 

rivalry kedua saja. 

17. Kenapa? Soale gimana ya.. 

kalau jadi adik ada 

kakak yang bisa 

bantuin gitu lho.. 

kurang sukanya 

jadi kakak disitu. 

Misale ada materi 

baru terus papa 

nggak bisa jelasin 

nah aku bisa tanya 

kakakku gitu 

misale.. itu doang 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek kurang 

menyukai 

perannya, 

alasannya jika 

menjadi adik, 

subjek bisa 

bertanya pada 

kakak jika 

orangtua tidak 

dapat menjawab 

pertanyaannya. 

18. Berarti kamu 

jadi anak 

pertama ini 

merasa 

kesulitannya 

disitu.. nggak 

ada yang bisa 

ditanyain 

gitu.. 

Iya bingung.. 

nggak bisa nyari 

masukan juga 

sama saran gitu.. 

kalau ada kakak 

kan bisa bantu 

ngarahin 

MP Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek 

beranggapan 

akan lebih 

mudah 

mendapatkan 

saran apabila 

dirinya menjadi 

seorang adik. 

19. Ada nggak 

alasan yang 

lainnya? 

Nggak sih mbak, itu 

doang 

   

20. Sebenernya 

kalau di 

rumah 

tugasmu jadi 

kakaknya T 

Jagain T tok.. 

paling kalo di 

rumah suruh 

jagain terus kayak 

kalo sarapan gitu 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek mengerti 

tugasnya 

sebagai seorang 

kakak. Subjek 

juga terlibat 
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itu apa? kadang bikin 

kadang nyari, 

jagain, terus 

bersih-bersih 

rumah.. Cuma gitu 

doang 

dalam menjaga 

adiknya. 

21. Terus gimana 

kamu 

menjalankan 

peranmu itu 

sebagai 

kakaknya T? 

Kamu 

menyukainya

? 

Emm.. ya biasa aja 

sih.. udah biasa 

   

22. Kenapa 

biasa? 

Ya kayak gitu biasa.. 

karena udah terlalu 

sering ngelakuin jadi 

biasa aja 

   

23. Masalah yang 

sering terjadi 

ketika kamu 

menjalankan 

tugasmu itu 

apa? 

Oh.. T nya ribet. 

Jadi kadang kalo 

udah dibersihin 

gitu dia habis main 

kadang dia naikin 

sepeda terus habis 

itu, udah ngeluarin 

sepeda lagi hehe 

bingung gitu terus 

diinjak-injak jadi 

kotor lagi, riwa-riwi 

itu lho mbak 

malesnya 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Masalah ketika 

subjek 

menjalankan 

tugasnya di 

rumah ialah 

karena perilaku 

adiknya. 

24. Terus kamu 

gimana? 

Gimana ya.. 

diomongin gitu, aku 

   



181 
 

 
 

bilang ke dia mbak 

25. Cara kamu 

bilang ke T 

nya gimana? 

Agak marah gitu, 

nadanya tinggi 

   

26. Agak marah? Iya kan capek udah 

dibersihin tapi 

dianya nggak ngerti, 

malah bolak-balik di 

injak lagi 

   

27. Terus 

orangtua tau 

nggak? 

Nah itu.. mama suka 

tau terus biasanya 

malah ujung-

ujungnya aku yang 

dimarahin.. ya 

kayak dinasehati 

gitu “adik jangan 

dimarahi”, padahal 

kan karena ulahnya 

si T. Nggak cuma 

sekali dua kali 

soalnya mbak dia 

kayak gitu tapi 

berulang kali.. kayak 

nggak ngerti-ngerti 

walaupun di kasih 

tau setiap hari 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Orangtua 

memarahi 

subjek ketika 

melihat sang 

adik dibentak. 

28. Oh gitu.. Iya, jadi kayak 

ulahnya dia itu lho 

yang suka bikin 

jengkel terus aku 

negur dia terus 

malah aku yang 

ditegur orangtua 

AM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek merasa 

ditegur atas 

kesalahan 

adiknya. 

29. Perasaanmu Jujur tersinggung, AM Hubungan Subjek merasa 
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gimana waktu 

ditegur sama 

orangtua? 

tapi sekarang ya 

udah biasa 

dengan 

saudara 

autis 

tersinggung saat 

orangtuanya 

menegur, namun 

subjek mengaku 

saat ini sudah 

terbiasa dengan 

hal itu. 

30. Tersinggung 

gimana? 

Ya, jadi dulu 

ngerasanya kayak 

belain T gitu.. 

bilang ke aku 

harus maklum 

terus gitu 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

orangtua 

membela 

adiknya, 

sedangkan 

subjek dituntut 

untuk terus 

maklum pada 

adik. 

31. Kamu pernah 

nggak merasa 

kalau 

perlakuan 

orangtua 

terhadap 

kamu sama T 

itu berbeda? 

Nggak sih, 

semuanya adil.. ya 

paling cuma itu 

   

32. Kalau 

perhatian 

gitu? 

Kalo perhatian 

semua adil, sama-

sama diperhatikan 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Dalam hal 

perhatian, 

subjek merasa 

orangtuanya 

sudah adil. 

33. Terus 

apalagi? 

Yaudah gitu mbak.. 

tak rasa sih udah 

adil 

   

34. Kalau kamu 

sama T gitu 

Nggak ada yang 

berantem sampe 
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berantem, 

biasanya 

reaksi 

orangtua 

gimana? 

ekstrim gitu nggak, 

cuma mulut doang, 

ribut gitu 

35. Terus 

biasanya 

reaksi 

orangtua? 

Kadang ya gitu 

pokoknya disuruh 

diem.. “nggak usah 

digituin adik e, 

terus ngasih tau 

adik, kamu juga T 

nggak usah 

menangan sendiri”,  

jadi ya dibilangin 

dua-duanya 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Saat bertengkar, 

orangtua 

menasehati 

subjek dan 

adiknya. 

36. Itu juga adik 

dikasih tau? 

Iya sih, cuma 

akhirnya aku yang 

dituntut untuk 

ngerti 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek tetap 

diminta 

orangtuanya 

untuk mengerti. 

37. Itu yang 

bilang siapa? 

Mama, kadang juga 

bapak 

   

38. “Jangan 

digituin adik 

e”, 

memangnya 

gimana? 

Biasanya agak kasar 

ngomongnya.. 

nadaku tu agak 

tinggi gitu 

   

39. Kalau cara 

orangtuamu 

mendidik atau 

ngajari biar 

hubunganmu 

sama T selalu 

rukun tu 

gimana? 

Ya kayak gimana 

ya, adil gitu lho 

buat pembagian-

pembagian.. kayak 

satu dibeliin yang 

satu juga nggak 

ketinggalan 

dibeliin.. terus kalo 

POB Faktor 

sibling 

rivalry 

Dalam hal 

pemenuhan 

kebutuhan, tidak 

ada perlakuan 

yang berbeda 

antara subjek 

dan adiknya. 
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makanan juga 

dibagi yang adil 

40. Yang 

lainnya? 

Kadang T udah 

nonton TV seharian, 

terus aku mau 

nonton TV tapi di 

jaluk itu mamah 

“udah to gentian, 

kamu tu udah 

nonton TV dari 

tadi” kayak gitu 

gantian-gantian.. 

jadi aku boleh 

megang remot, T di 

stop dulu 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Ibu juga 

menasehati dan 

memberi 

pengertian pada 

adik untuk mau 

berbagi TV 

dengan subjek. 

41. Apakah 

dengan cara 

yang sudah 

dilakukan 

oleh 

orangtuamu 

tadi, kamu 

merasa 

hubungan 

dengan 

saudaramu 

menjadi lebih 

baik, lebih 

menyenangka

n? 

Ya PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

hubungan 

dengan adiknya 

lebih baik 

dengan cara 

yang dilakukan 

orangtuanya. 

42. Iya? Kamu 

ngerasanya 

gitu? 

Iya sih.. kalau nggak 

gitu ribut terus mesti 

aku sama dia 

   

43. Ada nggak Pernah sih anak    



185 
 

 
 

orang dari 

luar rumah 

kayak 

keluarga 

besar, 

tetangga atau 

tamu.. 

pesantren tak ajak 

gelut gara-gara 

ngeremehin T di 

depanku. Tak jak 

gelut gitu malah 

dilerai, padahal meh 

tak tonjok gitu 

44. Oh kenapa 

mau 

ditonjok? 

emang waktu 

itu dia bilang 

apa? 

Ah.. kurang ajar og.. 

nggak tak sebutin ah 

   

45. Oh oke.. Ya pokoknya dia 

ngeremehin T gitu 

mbak, menghina tapi 

kebangetan. Gitu-

gitu T juga adikku, 

nek ada yang nakal 

gitu aku yang maju 

   

46. Itu pas ada T 

disitu atau? 

Iya.. ya gitu, pengen 

tak tonjok udah mau 

berantem tapi 

akhirnya nggak jadi 

   

47. Kenapa kok 

kamu merasa 

perlu maju 

ketika ada 

yang nakal 

sama T? 

Hehe ya gitu mbak.. 

namanya juga adik 

sendiri, ya sayang, 

ya gitulah 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek 

mengatakan 

dirinya  sayang 

dengan sang 

adik. 

48. Kalau 

pengaruh dari 

orang luar, 

tapi yang ikut 

Keluarga sih.. ya 

semuanya juga 

kalo pengaruh ke 

kita baik 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Ada keluarga 

yang membawa 

pengaruh baik 

bagi hubungan 
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memberi 

pengaruh 

pada 

hubunganmu 

sama T? 

subjek dan 

adiknya. 

49. Contohnya 

seperti apa? 

Ya gimana ya.. 

suruh kayak alah 

gimana ya.. kadang 

tu “adik e di jak 

to”, dijaga 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek diminta 

untuk menjaga 

dan mengajak 

adiknya pergi. 

50. Nasehatin? Nah nasehatin.. DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek diberi 

nasehat oleh 

keluarganya. 

51. Itu siapa? Mbah kadang 

keluarga besar, 

biasanya dinasehatin 

atau diminta ngajak 

adik gitu kalo 

kemana mana, ke 

warung misalnya 

   

52. Nah, gimana 

perasaanmu 

ketika 

berinteraksi 

sama orang 

dari luar 

rumah itu? 

Biasa sih, kalo aku 

orangnya cenderung 

terbuka sih.. soale 

manusia makhluk 

sosial, jadi kita pasti 

butuh sama orang 

lain 

   

53. Berarti 

dengan 

dinasehati 

tadi, kamu 

merasa 

seneng-

seneng aja? 

He em.. ya dapat 

ilmu lah ibaratnya 

kayak gitu.. dapat 

masukan 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

senang 

mendapat 

nasehat dari 

keluarga 

besarnya. 



187 
 

 
 

54. Seberapa 

sering kamu 

ketemu atau 

interaksi 

sama 

keluargamu 

tadi? 

Kadang juga ya 

mbah kesini kok, 

kadang ya pulang 

kampung.. kalo pas 

ada luang aja.. 

mungkin ya tiga 

sampe empat bulan 

sekali ketemunya 

DOL Faktor 

sibling 

rivalry 

Subjek bertemu 

dengan 

neneknya, tiga 

sampai empat 

bulan sekali. 

55. Oke, lalu 

pernah nggak 

kamu ngerasa 

kurang 

nyaman gitu 

lihat 

kedekatan 

adik sama 

orangtuamu? 

Nggak sih, kadang T 

nya soalnya yang 

iri.. kalo aku sih 

udah mulai biasa 

aja mbak.. 

sekarang hehe 

HB Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Saat ini subjek 

mulai tidak 

merasa iri 

dengan adiknya. 

56. Kenapa kok 

kamu bisa 

mulai biasa 

aja sekarang? 

Udah tau T kayak 

gitu masa juga kita 

iri 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek semakin 

memahami 

kondisi adiknya, 

sehingga merasa 

dirinya tidak 

perlu merasa iri. 

57. Berarti kamu 

memaklumi? 

Iya gitu.. sekarang 

sih mulai maklum 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek sudah 

mulai maklum. 

58. Coba ceritain 

gimana 

akhirnya kok 

kamu bisa 

maklum 

kayak 

sekarang? 

Ya lupa lupa inget 

gitu mbak.. kayak 

ngalir aja. Mungkin 

karena udah 

tambah gede juga 

jadi pemikirannya 

berubah lebih ke 

MK Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Bertambahnya 

usia membuat 

subjek lebih 

dewasa dan 

lebih mudah 

memahami 

nasehat ibunya. 
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arah dewasa, jadi 

kalo dinasehatin 

mama juga bisa 

lebih mikir.. selain 

itu udah apal juga 

sama kelakuannya 

T karena tiap hari 

kan ketemu 

Hal itulah yang 

membantu 

subjek 

memaklumi 

sang adik, selain 

itu subjek juga 

sudah lebih 

memahami 

sikap adiknya. 

59. Itu sejak 

kapan kamu 

mulai 

maklum? 

Sejak aku kelas 5 

atau 6 SD kalo 

nggak salah 

   

60. Kalau 

sebelum 

kamu 

memaklumin

ya, ada nggak 

tindakan yang 

kamu 

lakukan? 

Nggak inget, paling 

cuma kayak anak 

kecil lah kalo lagi iri 

tu gimana.. paling ya 

mutung-mutung 

sendiri masuk kamar 

gitu 

   

61. Lainnya ada 

nggak? 

Pernah mbentak RL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek pernah 

membentak 

adiknya. 

62. Kalau kontak 

fisik? 

Oh nggak ada    

63. Itu dulu 

sering 

dilakukan 

nggak? 

Lumayan sih, 

sehari kalau ribut 

mulut pasti ada.. 

kayak aku 

mbentak tadi 

RL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Dulu setiap hari 

subjek 

membentak 

adiknya. 

64. Terus dulu 

ada nggak 

tindakan yang 

Apa to.. lupa ik, 

tindakan e oh iya 

paling apa ya.. 
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kamu lakukan 

sebagai upaya 

untuk 

menarik 

perhatian 

orangtuamu? 

Dulu ketika 

kamu belum 

memaklumi? 

kayak “ini lho aku.. 

bisa kayak gini 

kayak gini” 

65. Oh jadi kayak 

mencoba 

menunjukkan 

prestasimu 

gitu? 

Haaa, iya itu! 

Nunjukin prestasi 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek pernah 

mencoba 

menarik 

pehatian 

orangtua dengan 

menunjukkan 

prestasinya. 

66. Terus 

gimana? 

Nyuri-nyuri 

perhatian ke 

orangtua gitu.. 

bahwa kita juga 

perlu diperhatiin 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

mengatakan jika 

dirinya perlu 

diperhatikan. 

67. Nyuri-nyuri 

perhatian 

waktu itu 

kamu pakai 

cara apa? 

Nunjukin kayak 

gitu tadi.. prestasi 

misalnya, kayak 

nilai di sekolah. Oh 

ya, sama dulu 

waktu bapak 

punya komputer 

baru aku kayak 

otak-atik tak 

operasiin gitu terus 

bisa, terus bapak 

tak panggil tak 

tunjukin 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

menunjukkan 

nilainya di 

sekolah dan 

kemampuannya 

mengoperasikan 

komputer 

sebagai cara 

untuk menarik 

perhatian 

orangtua. 
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68. Mengapa 

kamu 

memilih cara 

tersebut? 

Kamu nyuri-

nyuri 

perhatian 

dengan cara 

nunjukin 

prestasimu 

Mungkin bikin 

orangtua bangga 

gitu, kan nanti 

mereka bisa 

perhatian sama 

aku lagi 

 

 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek berharap 

dengan 

menunjukkan 

prestasi, bisa 

membuat 

orangtuanya 

bangga dan 

perhatian 

orangtua 

kembali subjek 

dapatkan. 

69. Terus 

responnya 

mereka 

gimana? 

Oiya, bagus gitu, 

mereka seneng 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Orangtua subjek 

merespon baik 

upayanya 

menunjukkan 

prestasi. 

70. Setelah 

menunjukkan 

cara itu sikap 

orangtua 

gimana ke 

kamu? 

Ya sama.. juga 

diperhatiin kayak 

T 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

kemudian 

mendapat 

perhatian dari 

orangtua setelah 

menunjukkan 

prestasinya. 

71. Terus apa 

lagi? Kamu 

pernah nggak 

cerita sama 

orangtua 

tentang 

perasaanmu 

jadi kakaknya 

T gitu? 

Pernah sama 

mama.. nah itu 

mbak aku pernah 

cerita kayak uneg-

unegku, dulu aku 

pernah ngerasa 

orangtua bela T, 

aku dimarahin 

gara-gara ulahnya 

T aku juga cerita.. 

BPO Strategi 

koping 

Subjek 

menceritakan isi 

hati kepada 

ibunya.  

72. Apakah Iya, seperti itulah HB Hubungan Upaya yang 
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dengan kamu 

melakukan 

cara-cara 

perasaan 

kurang 

nyaman 

terhadap 

saudaramu 

berkurang? 

Dan 

hubunganmu 

sama T jadi 

lebih baik? 

kurang lebih.. ya, 

perasaan satu sama 

lain kan berubah-

ubah, kadang ada 

yang iri, dengki 

sama saudaranya, 

tapi kalau aku 

sama T sekarang 

udah nggak sih .. 

sekarang 

hubunganku sama 

dia lebih baik 

dengan 

saudara 

autis 

dilakukan 

subjek berhasil 

membuat 

hubungannya 

dengan sang 

adik menjadi 

lebih baik. 

Subjek juga 

merasa lebih 

nyaman. 

73. Sekarang 

sudah 

maklum? 

Iya, udah maklum    

 

WAWANCARA II : 21 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Tema Keterangan 

74. Dik, coba 

ceritain masa 

kecilmu dulu 

kayak gimana 

Wah malu hehe.. 

Dari kecil? 

   

75. Iya Dari lahir apa?    

76. Ya, kamu 

ingetnya 

ketika dulu 

kamu umur 

berapa gitu 

Umur.. waktu T 

kejang 

   

77. Waktu T 

kejang? 

Waktu kecil kan T 

sering kejang-kejang 
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gitu mbak.. waktu T 

umur 1 tahun, 

berarti aku tiga 

tahunan.. ini 

pengalaman misteri.. 

pernah liat ada orang 

jadi-jadian gitu 

waktu T kejang 

78. Kamu yang 

lihat? 

Ehehe iya, nggak 

usah dibahas.. aku 

juga agak-agak lupa 

sih atau cuma 

pikiranku aja waktu 

itu karena masih 

kecil 

   

79. Mmm terus 

yang lain? 

Yang lain apa ya? 

Oya, aku belajar 

sepeda ga bisa-bisa.. 

baru bisa kelas 6 

   

80. Kelas 6? He em beneran.. itu 

gara-gara temenku 

iseng to sepedaku 

dijorokin terus 

akhire gowes-gowes 

sendiri malah bisa 

   

81. Terus dulu 

waktu kamu 

kecil sama T 

suka ngapain 

aja? 

Nggak banyak inget 

tu mbak.. tapi dulu 

waktu ulang tahunku 

apa ulang tahune T 

gitu aku sih biasa.. 

ya kayak anak kecil 

gitu lah dulu kan 

belum mudeng apa-

apa 
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82. Terus kalau 

hubunganmu 

sama 

orangtua dulu 

kayak 

gimana? 

Ya kadang ya.. 

nyari-nyari perhatian 

gitu 

   

83. Siapa? Aku ya T.. kayak 

berebut cari 

perhatian hehe 

   

84. Perhatian dari 

siapa? Mama 

atau bapak? 

Lebih ke mama sih    

85. Kenapa kok 

lebih ke 

mama? 

Memang 

lebih deket 

sama mama? 

Ya waktu aku kecil 

kan kadang kalau 

bapak berangkat 

kerja kita belum 

bangun, ngebo 

banget sampe siang 

gitu.. jadi lebih 

sering sama mama.. 

lebih banyak waktu 

ketemu mama 

maksudnya 

   

86. Nyari-nyari 

perhatian 

memangnya 

kenapa dik? 

Ya biasa to mbak, 

kadang kalo satu 

diperhatiin yang lain 

juga pengen gitu, 

termasuk aku 

   

87. Terus kamu 

inget nggak 

dulu pas 

sebelum ada 

T dan 

sesudah ada 

Oya, dulu di ceritain 

sih sama saudara, 

bude lah.. kalau 

waktu T belum apa 

ya udah lahir, aku 

iri-iri gimana gitu 
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T? 

Perbedaannya 

gitu 

sampe nangis 

guling-guling haha.. 

tapi aku nggak inget 

sama sekali kalau 

yang itu 

88. Terus waktu 

diceritain 

gimana? 

Ketawa-ketawa 

sendiri.. lucu og.. 

hehe.. ya kayak gitu 

   

89. Bude mu 

ceritain nggak 

dulu iri nya 

gimana? 

Nggak.. paling dari 

bayi masa kecil tu 

kalo di logika paling 

cuma gini ya 

perhatian orangtua 

lah kadang apa 

namanya dulu kan 

waktu kecil belum 

tau apa-apa 

   

90. Kemarin kan 

kamu bilang 

kalau 

sekarang 

udah nggak 

ngerasa iri 

lagi, 

menurutmu 

faktor yang 

paling besar, 

yang 

membuatmu 

nggak iri tu 

karena apa? 

Ya dah gede lah, dah 

berpikir dewasa.. 

apa namanya, hidup 

mandiri tapi kita tu 

ga boleh nyelesaiin 

masalah sendirian.. 

harus cerita gitu lho, 

soalnya manusia itu 

makhluk sosial 

   

91. Kalau di 

rumah 

sendiri, kamu 

Sama mama sih    
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sukanya 

cerita atau 

sharing ke 

siapa? 

92. Sama mama? Ya dua-dua nya juga    

93. Kalau sama 

mama suka 

cerita tentang 

apa? 

Cewek hehe..    

94. Terus ada lagi 

nggak? 

Sekolah paling    

95. Kalau sama 

bapak? 

Paling berita di TV 

lagi hot newsnya apa 

gitu terus sama olah 

raga paling 

   

96. Berarti lebih 

ke hobi gitu? 

Iya, betul    

97. Menurutmu 

kamu tipe 

orang yang 

terbuka atau 

tertutup? 

Kadang terbuka 

kadang tertutup.. 

tapi biasanya 

terbuka sih, kadang 

kalo ketutup 

biasanya kalo 

privasi.. kadang 

temen juga bilang 

“kowe kok ra gelem 

cerito to” terus aku 

jawabnya yowes yo 

ben gitu.. 

   

98. Kalau di 

sekolah kamu 

punya temen 

deket gitu ga? 

Yang kamu 

Semua temen deket 

sih menurutku 

nggak ada 

pengecualian.. 
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cerita sama 

dia  

99. Terus kalau 

sama 

temenmu gitu 

sering ceritain 

di rumahmu 

kayak gimana 

gitu ga? 

Nggak sih, privasi 

sih menurutku 

   

100. Kalau tentang 

adikmu? 

Terus kalo di 

rumah lagi 

berantem 

sama dia? 

Nggak sih, nggak 

pernah 

   

101. Temen-temen 

tau kalo 

adikmu 

berkebutuhan 

khusus? 

Iya, tau no cuma 

nggak semua.. 

paling yang pernah 

main ke rumah to  

   

102. Terus 

gimana? 

Aku nggak papa, 

nggak terus malu 

gitu, malah tak 

kenalin juga, tak 

temuin sama T nya 

TM Hubungan 

dengan 

saudara 

autis 

Subjek tidak 

malu temannya 

mengetahui 

kondisi adiknya. 

103. Kenapa kamu 

nggak 

ngerasa 

malu? 

Ya T kan adikku 

satu-satunya, aku 

terima apa adanya 

   

104. Oke, kalau 

sama temen 

terus biasanya 

cerita tentang 

apa? 

Lelucon-lelucon gitu 

mbak hehe sama 

pelajaran 
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105. Kamu sama T 

suka nggak 

kayak saling 

adu gitu ke 

orangtua? 

Sering.. kadang T tu 

kalo ngadu tu kalo 

aku mbedo, godain 

gitu lho.. terus kalo 

aku biasanya 

ngadu ke mama 

karena T nya 

menang sendiri.. 

misalnya TV ga 

boleh diganti.. 

RL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

mengadukan 

sikap adiknya 

pada orangtua. 

106. Apalagi? 

Kamu godain 

gimana? 

Udah sih seringnya 

itu.. kadang suka 

muncul perasaan 

kesel gitu kalo pas 

inget kok aku yang 

ditegur gara-gara 

dia..orangtua bela 

dia.. kadang suka 

tak ece, aku teriak 

pijet-pijet pas di 

depan dia. Dia kan 

gak suka mbak 

kalo ada yang 

bilang gitu, njuk 

langsung tutup 

kuping kalo nggak 

cepet-cepet pergi 

lari ke kamar. Dia 

itu soalnya kayak 

trauma gitu dari dulu 

soalnya di bawa 

pijet terus sama 

orangtua 

RTL Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek 

mengejek 

adiknya ketika 

kesal dengan 

sang adik yang 

mendapat 

pembelaan dari 

orangtuanya. 

107. Terus Ngasih saran.. RTL Bentuk Orangtua tidak 
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biasanya 

kalau ngadu 

gitu bapak 

atau mama 

gimana? 

terus ngasih saran 

gitu..nasehat, 

ngasih pengertian 

sibling 

rivalry 

membiarkan 

subjek atau 

adiknya saling 

mengadu satu 

sama lain, justru 

orangtua ikut 

memberi 

pengertian. 

108. Ngasih saran 

atau nasehat 

ke siapa? 

Ya dua-duanya 

gitu.. kalo ke aku ya 

“adik e ojo dibedo to 

le” gitu.. kalo ke T 

ya disuruh gantian 

TV nya sama aku 

PA Faktor 

sibling 

rivalry 

Orangtua subjek 

memberi 

nasehat kepada 

keduanya. 

109. Kalau pas 

ngadu gitu 

apa yang 

kamu 

rasakan? 

Kadang ketawa 

sih.. agak seneng 

gitu mbak hahaha 

nanti kan ganti 

mama yang dateng 

ngasih tau T.. 

negur 

PP Bentuk 

sibling 

rivalry 

Subjek merasa 

senang apabila 

adiknya 

mendapat 

teguran dari 

orangtua. 

110. Ketawa? Iya, dalam hati gitu 

hehe.. kalo nggak 

gitu kadang T nya 

nggak mau gantian 

   

111. Oh gitu .. 

Waktu 

pertemuan 

sebelumnya 

kan kamu 

sempet cerita 

kalau kamu 

juga cerita ke 

mama tentang 

Oiya, jadi karena 

aku suka kesel ya 

kayak yang aku 

bilang kemaren.. 

ada perasaan kok 

orangtua bela T 

padahal T yang 

salah, kok aku 

yang disuruh 

BPO Strategi 

koping 

Subjek memilih 

untuk 

mengungkapkan 

perasaan dan 

menceritakan 

masalahnya 

pada sang ibu. 
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apa yang 

kamu rasain 

jadi kakaknya 

T, coba aku 

minta tolong 

diceritain lagi 

ngalah, diminta 

maklum terus jadi 

kakaknya, tak 

rasa-rasa kok aku 

gak bisa mendem 

sendiri gitu mbak.. 

nek tak pendem 

gitu akhirnya 

malah aku yang 

bales T jadi ya aku 

cerita ke mama.. 

aku bilang apa 

masalahku, bilang 

kalo aku 

sebenernya pernah 

ngrasa T dibela 

terus gitu mbak.. 

pokoknya tak 

ungkapin semua ke 

mama.. 

112. Kalau kamu 

pendem 

malah bales 

ke T? Itu 

gimana dek? 

Ya itu mbak, kalo 

tak pendem terus tu 

malah aku yang 

kesel sendiri.. terus 

ya malah balesnya 

ke T yang jadi 

penyebab aku kesel.. 

tak bentak, trus suka 

tak ece-ece juga 

kayak yang udah 

pernah aku bilang .. 

Tapi tu walaupun 

aku kemaren 

bilangnya seneng 

PB 

 

IPA 

 

 

 

 

BPO 

Dorongan 

melakukan 

strategi 

koping 

 

 

 

Strategi 

koping 

Subjek menilai 

bahwa 

tindakannya 

kepada adik 

adalah 

perbuatan dosa. 

Subjek juga 

sedih dan 

kasihan pada 

sang adik yang 

mendapat 

perlakuan tidak 

adil dari teman 

dan dirinya, 
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bisa ngece-ngece 

dia, sebenernya 

aku yo lumayan 

ngerasa bersalah 

mbak, kok dosa 

sama Allah SWT, 

kan nggak baik 

itu.. Allah nggak 

suka, harusnya kita 

sebagai manusia 

bisa saling rukun. 

Trus sedih, kasihan 

mbak.. kasihan 

sama dia, udah 

nggak punya temen 

diluar, ditemenin 

kalo ada maunya 

aja, suka diakali 

temennya, di 

rumah juga masih 

tak ece, tak bentak, 

ibaratnya tak 

jadiin sainganku.. 

kasihan wae, 

kadang gak tega. 

Makanya aku milih 

cerita ke mama 

siapa tau jadi lebih 

berkurang 

keselnya 

sehingga subjek 

memilih 

bercerita kepada 

sang ibu agar 

bisa mengurangi 

perasaan 

kesalnya pada 

adiknya. 

 

113. Menurutmu 

cara yang 

kamu lakukan 

itu efektif? 

Iya efektif mbak. 

Aku ngerasanya 

sih lebih mending 

setelah cerita sama 

BPO Strategi 

koping 

Subjek merasa 

cara yang 

dilakukan 

efektif dan 
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mama.. uneg-

unegku udah 

nggak numpuk 

lagi, jadi lebih 

plong, lebih 

nyaman 

membuat subjek 

merasa lebih 

lega setelah 

menceritakan 

masalahnya 

pada sang ibu. 

114. Terus 

sikapmu ke T 

sekarang 

gimana 

setelah 

melakukan 

cara tadi? 

Ada 

perubahan?  

Lebih mendinglah 

mbak sekarang, 

udah nggak 

sesering dulu 

keselnya ke T, 

karena udah cerita 

tadi sama mama.. 

ya kadang bentak 

ya ngece masih, 

ngadu-ngaduin T 

ke ortu masih tapi 

dah jauh 

berkurang apa 

jumlahnya 

BPO Strategi 

koping 

Mengungkapkan 

permasalahanny

a kepada ibu 

membuat subjek 

berhasil 

menekan 

perasaan 

kesalnya pada 

sang adik. 

Perilaku subjek 

membentak, 

mengejek dan 

mengadu juga 

menjadi 

berkurang. 
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Lampiran 1.4. Verbatim Triangulasi Subjek 1 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 1 

WAWANCARA : 18 Juni 2017 

Peneliti Selamat sore tante, boleh minta tolong diceritakan apa 

saja yang tante tahu tentang A dan bagaimana 

hubungannya dengan D di rumah, bisa dimulai ketika A 

tahu kalau D berkebutuhan khusus sampai sekarang ini. 

Silahkan tante. 

Ibu M Iya, sore juga mbak. A itu bisa dibilang kalo anaknya 

agak malu-malu gitu, nggak begitu seneng ngomong, jadi 

harus banyak ditanya, tapi ya terbuka gitu orang e, kalo 

sama saya gitu ya suka cerita juga. Dulu tu A pertamanya 

memang pengen punya adek, dia ngomong sama saya 

sama suami juga, katanya kepengen ada adek, terus ya 

alhamdulilah kok dikasih sama Gusti Allah, itu jarak sama 

adeknya kan empat tahun jadi mungkin sepi juga di 

rumah. Saya kan kalau pagi sampe siang atau menjelang 

sore gitu jualan buah di pasar, kalau suami kan di daerah 

pelabuhan sana kerjanya di bagian bikin mesin genset 

gitu, kalau waktu kecil  gitu ya A kadang suka tak ajak 

jualan di pasar, tapi kadang sama mbahnya di rumah, jadi 

itungane dah biasa ditinggal-tinggal dia. Dulu awalnya A 
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tau nek adiknya gitu ya saya yang bilang, saya bilang D 

itu beda, ndak normal kayak yang lain, khusus gitu mbak. 

Waktu dikasih tau ya dia diem manthuk aja gitu wong 

masih kecil belum mudeng yak e mbak, dulu itu A umur 

tujuh apa delapan tahun mungkin ya, kan adeknya masih 

tiga apa empat tahunan. 

Awalnya saya sama bapaknya ya nggak tau kalau 

anak yang kedua ini ndak normal, cuma tak bandingin aja 

gitu mbak sama mas nya dulu waktu kecil lha kok ini 

belum bisa apa-apa, dipanggil ndak mengo terus kalo kata 

orang Jawa bayi di kudang biasane ketawa apa gimana 

gitu tapi si D nggak sama sekali. Kalau jalan malah asline 

lebih cepet adik e daripada si A, kalo adik e itu pas 

setahun udah bisa jalan, kalo kakaknya malah satu 

setengah tahunan, tapi D lama baru bisa ngomong. Itu 

dulu wah udah kemana wae saya mbak ngobatin D, ya ke 

orang pinter, ya ke dokter terus terapi ya udah pindah-

pindah ke banyak tempat sampe bisa dibilang uang habis 

buat D tok. Itu A juga sering ditinggal-tinggal soalnya 

saya sama suami nganter D berobat, sini kan daerahnya 

termasuk pinggiran mau ke arah Demak malah, jadi jauh 

berobatnya di Semarang soalnya. 

D itu kan dah berapa kali aja mbak nyoba i terapi di 
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macem-macem tempat, terapi wicara, ya untuk autis tapi 

ya nggak ada yang cocok gitu, nggak membaik jadi ya 

pindah-pindah sampe jeleh saya. Itu masnya juga pernah 

protes sama saya kok pergi terus, jarang di rumah, 

waktune kok buat adek terus, nganter kesana-kesini, dulu 

pas nganter D terapi dimana-mana kan A juga sudah saya 

suruh ke sekolah naik angkot sendiri. Saya ya bisanya 

bilang sabar harus maklum buat kesembuhan e adek. Kalo 

di rumah gitu ya akur ora akur mbak, kadang berantem 

gitu, rebutan ya wis biasa. Biasa ne karena handphone 

mbak, sampe saya pusing, hari-hari mesti itu. Wis nduwe 

siji-siji, tapi kadang nek pulsa kuota punya adik e habis ya 

ngrebut punya mas e. Mas e ya gitu, mungkin pas perlu 

apa sms an sama temen e jadi ya ndak mau ngasih gitu, 

terus ribut pukul-pukulan guling. A biasanya terus lari 

gitu sembunyi di balik pintu biar nggak ditemu adik e.Nek 

mandi gitu bareng berdua mbak, A bantu mandiin D, 

tidurnya juga bareng se-kasur. Kalo main bareng gitu ya 

ndak, wong D nya sibuk sendiri sama HP sukanya liat 

video apa youtube itu lho, suka lihat kereta, terus D ya 

ndak bisa diajak main, paling nek mas e pas libur gitu 

pagi ne lari-lari deket rumah, ya itu tok sih mbak sehari-

sehari. Oh ya, kalo D minta jajan gitu yang nganterin ke 
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warung ya mas nya. Kadang ditarik A nya. Setiap hari itu 

mesti D minta jajan, anak e seneng ngemil gitu mbak, nek 

maem nasi dikit tapi mesti jajan, jadi seringnya yo cuma 

nurutin D nya aja saya mbak, mas nya kalo minta yo beli 

cuma jarang tak kasih mbak, boros kalo tiap hari dua-

duanya jajan. 

Belum lagi dulu pas D masih sekolah, setiap pulang 

mesti minta mampir beli CD, setiap hari itu ndak pernah 

ndak, udah kayak bakul kaset juga mbak saking banyak e 

beli CD, jadi ya A harus maklum pengeluaran e banyak. 

Kalo sekarang udah ndak beliin CD lagi kan sekolah e 

lagi tak stop dulu, soal e kemaren kan hamil terus ini 

punya adik lagi jadi repot. Kalo siang soal e cuma saya 

yang bisa jemput, bapak e kan ndak bisa, lha nek saya 

yang jemput mesti D itu minta e aneh-aneh dan kudu 

dituruti,nek sama bapak e kan ndak berani, kayak lewat 

jalan sing muter-muter dulu nanti sore gitu baru sampe 

rumah, sama ya tadi mampir beli CD. Gitu kalo ndak di 

turuti kadang ya loncat dari motor, helm e di lepas terus 

dibuang di jalan, tas sekolah juga, nanti tau-tau sampe 

rumah udah ndak ada. A itu dulu ya ngomong sama saya 

kok adik e terus yang dibeliin gitu mbak, apa-apa adik, 

cuma sekarang udah nggak pernah lagi, lebih ngerti lah 
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sekarang. Terus kalo makan gitu ya yang nyiapin makan e 

D ya mas e. Ya gitu mbak, tapi kalo rebutan gitu kadang 

adik e mukul ya dibales sama A, makane saya yang 

cerewet marah.Nek rebutan gitu ya saya bilang Adisuruh 

ngasih gitu kayak HP, pokok e apa sing gawe rebutan, 

mas e ngalah gitu. 

Kalo sekarang ya bisa dibilang udah jauh lebih baik 

mbak hubungane A sama D. A yo udah paham tegese kalo 

adik e ya begitu, ya kurang. Udah biasa tiap hari ketemu 

soal e, dadi wis apal kebiasaan e D. Sekarang ada dedek 

bayi ini ya A ikut bantu saya gantian jagain mbak, kayak 

buatin susu, jagain adiknya pas saya mandi gitu, ganti 

popok, udah pinter. Kalo disuruh gitu gampang mbak A 

itu, sama adik e gitu ya kelihatan nek sayang, sama D juga 

cuma ya kadang-kadang itu tadi. Nggak malu gitu lho 

mbak, kadang kan nek punya saudara yang nggak normal 

biasa ne anak-anak itu malu apa minder gitu, kalo A ini 

ndak. Temen e main diajak ke rumah gitu ya ndakpapa, 

bukan e malah ditutupin apa ndak boleh ke rumah.Nek 

temen sekolah e gitu kesini to ya malah dikenalin sama si 

D, adik e disuruh salim gitu sama temen e. Pernah tak 

tanyain kok ndak malu gitu, jawab e “ngopo isin buk?”, 

malah ganti nanya. Terus sekarang udah besar to jadi ya 



207 
 

 
 

tak biarin gitu nek mau pergi sama temen e, nonton atau 

ke pantai gitu, udah lebih tak longgarin, yang penting 

ndak aneh-aneh. Ya kurang lebih gitu mbak. 

Peneliti Makasih tante sudah mau cerita banyak tentang A. 

Ibu M Iya mbak sama-sama. 
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Lampiran 1.5. Verbatim Triangulasi Subjek 2 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 2 

WAWANCARA : 20 Juni 2017 

Peneliti Selamat sore tante, boleh minta tolong diceritakan apa 

saja yang tante tahu tentang N dan bagaimana 

hubungannya dengan G di rumah, bisa dimulai ketika N 

tahu kalau G berkebutuhan khusus sampai sekarang ini. 

Silahkan tante. 

Ibu Z Iya mbak selamat sore juga, jadi pada awalnya N tau 

kalau adiknya G berkebutuhan khusus autis itu sejak dia 

usianya sekitar sepuluh tahun. Jadi mulanya saya sama 

bapaknya itu datang ke Psikolog karena kami curiga 

perkembangannya G itu nggak sama seperti anak-anak 

seusianya. Terus memang kami di rekomendasikan sama 

teman kami untuk pergi konsultasi ke Psikolog, karena 

kelihatannya di awal memang bukan masalah medis 

seperti sakit begitu. Lewat pemeriksaan Psikolog itu terus 

jadi tau keadaan G yang sebenarnya, si G masuk kategori 

grade yang tingkat keparahannya sedang ke tinggi. Waktu 

itu saya kasih taunya ya kalau G berkebutuhan khusus, 

nggak sama dengan anak yang lainnya. Waktu pertama 

kali saya jelasin N nya biasa aja mbak, mungkin belum 
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begitu paham seperti apa. 

Kalau sehari-harinya ya pasti berantem ada mbak. 

Perilaku autisnya G itu yang biasanya memicu mereka 

berantem, apalagi dengan tingkat keparahan yang G 

punya. Jadi kalau lagi tantrum, tiba-tiba G itu bisa agresif 

mbak, barang atau orang yang ada di deketnya bisa jadi 

sasaran, termasuk kakaknya N. Kadang ya ditendang, 

dijambak, dipukul begitu. Kakaknya juga bales mbak, 

sakit katanya, kalau lagi tantrum gitu memang tenaganya 

G super. Sudah dikasih tau kalau adiknya begitu, tapi 

mungkin belum paham betul mbak, tau-tau diserang 

mungkin dia kesel juga, jadi N ganti balas adiknya. Terus 

G itu punya hobi buka-buka buku, salah satu buku yang 

jadi incaran dia itu buku pelajarannya N. Pernah waktu N 

lagi pakai bukunya, terus mau diminta tapi nggak dikasih 

sama N, ujungnya bukunya N di sobek G padahal itu 

masih di pakai. 

Sebetulnya kalau di rumah, N juga terlibat mbak 

jagain si G, bisa mandiin sama nyuapin. Ada kontribusi 

juga dia untuk bantu ngurus adiknya. Cuma kadang, dia 

itu jagain adiknya sambil megang HP jadi nanti tau-tau 

malah lupa sama adiknya. Disitu yang bikin saya suka 

ngomel ke N. Dia itu hobi banget main game online, 
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kalau udah di depan HP gitu susah, perhatiannya pasti ke 

HP. Sering sekali pegang HP itu mbak, kadang saya 

larang buat main game tapi kalau menyangkut game dia 

kelihatan nggak suka kalau dilarang begitu. Hobi banget 

N main game, saya takutnya kalau kecanduan game 

karena nanti akan susah dilepas. Permainannya pun saya 

pernah lihat itu semacam tembak-tembakan begitu, jadi 

gimana ya saya kurang srek lihat anak perempuan main 

begitu. 

Di rumah ya seperti itu kurang lebih hubungannya 

sama G mbak, sikap agresif G yang sering diulang itu 

yang kadang bikin N nggak sabar dan justru ganti balas 

adiknya seperti yang saya bilang tadi. Kalau perasaan iri 

sebagai seorang anak ya saya akui ada mbak, itu terlihat 

waktu saya tidur sama G, yang biasanya sama N, tapi itu 

dulu, sekarang justru dia kalau ditanya lebih memilih 

untuk tidur sendiri, mungkin karena sudah tambah besar 

juga, jadi mandiri sudah mulai ada. Kalau waktu dia 

masih cemburu-cemburu gitu sukanya nakutin adiknya 

pakai karet yang ditarik, kan adiknya itu takut, terus 

mukul G juga, ya itu yang saya lihat. Beda dengan dia ke 

adik-adik perempuannya, karena faktor jarak usia yang 

jauh juga jadi mungkin lebih bisa mengalah si N nya, 
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adiknya kan masih kecil-kecil. Kalau sore gitu kadang 

rambut adiknya dimainin mbak, ya dipakaikan ikat rambut 

atau bandana, malah bisa “ngemong” kalau sama dua adik 

perempuannya. Kalau main bareng gitu jarang mbak saya 

lihat, karena mungkin itu tadi beda usia tertarik jenis 

permainannya juga beda. 

Dibalik itu, kalau N ditanya malu atau nggak punya 

adik autis, dia jawabnya nggak malu, anggapannya malah 

anak autis itu kadang lebih pinter dari anak normal 

lainnya. Itu mungkin dia lihat waktu adiknya G bisa 

membaca, karena nggak ada yang ngajari, tapi G tau 

huruf, bisa baca juga mbak. Kami semua kaget waktu itu 

dengan kelebihan G. Jadi, kalau ada yang istilahnya 

meremehkan G gitu N juga nggak terima. Pernah dia dulu 

punya masalah sama temen sekolahnya, terus nglempar 

tempat bekalnya gara-gara ngejek adiknya bilang nggak 

normal. 

Kalau di rumah saya berusaha untuk tampil adil mbak 

di depan semuanya, meskipun mungkin kadang anak-anak 

tau kalau seringnya saya fokus ke G, ya nggak bisa 

dipungkiri juga mbak kalau dia butuh lebih banyak 

perhatian dari saya karena kondisinya begitu. Sejauh ini N 

juga belum pernah protes atau bilang langsung sama saya, 
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cuma dari sikapnya itu saya ngerti. Kalau ngobrol gitu 

paling ya tentang nilainya, gimana di sekolahan, temen-

temennya gitu, kalau buat cerita yang rahasia gitu nggak, 

mungkin lebih enjoy ngobrol sama temen sebayanya ya, 

mungkin. Begitu mbak cerita tentang bagaimana N, kalau 

ditanya hubungannya sama G ya sekarang ini masih ada 

yang namanya berantem, tapi nggak sesering dulu 

sepengamatan saya, begitu. 

Peneliti Terimakasih tante sudah diceritakan banyak tentang N 

dan G. 

Ibu Z Ya sama-sama mbak, semoga membantu. 
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Lampiran 1.6. Verbatim Triangulasi Subjek 3 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 3 

WAWANCARA : 21 Juni 2017 

Peneliti Selamat sore tante, boleh minta tolong diceritakan 

apa saja yang tante tahu tentang D dan bagaimana 

hubungannya dengan T di rumah, bisa dimulai ketika D 

tahu kalau T berkebutuhan khusus sampai sekarang ini. 

Silahkan tante. 

Ibu D Iya mbak Liza, jadi dulu awalnya kita sekeluarga itu 

ndak tinggal disini, disini pindah waktu D kelas 5 SD, 

umur 11 berarti ya, tadinya itu kita semua tinggal di 

Jakarta. Pindahnya itu karena adiknya D, si T ini sering 

sakit-sakitan, setiap bulan itu mesti ke rumah sakit. Setiap 

hari kejang-kejang bisa sampe sepuluh kali. Ngeri wes 

mbak kecilannya T itu. Dikira itu dulu umurnya nggak 

bisa lama. Tante dulu nglahirin T itu usia dikandungannya 

udah sepuluh bulan. Dulu tante waktu hamil dia itu di 

Jakarta kan juga sempet pindah rumah, nah kalo katane 

orang Jawa tu kalo hamil terus pindah rumah gitu katanya 

usia kandungannya muda lagi, tapi ya tante nggak 

percaya, kalo kata dokter dulu T itu keracunan di dalem 

perut apa gimana gitu, karena seharusnya udah keluar tapi 
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nggak keluar-keluar. Pindah ke Semarang itu biar deket 

sama orangtua, deket sama keluarga besar. 

Si D itu tau kalo adiknya berkebutuhan khusus waktu 

dia kelas dua atau tiga SD gitu, umur 8 tahun, saya ngasih 

taunya waktu itu ya kalo pemikiran T lambat gitu nggak 

kayak D sama anak-anak yang lain, kalo dikasih tau autis 

gitu mesti kan dia tambah nggak ngerti, jadi ya D jadi 

kakaknya harus sabar udah gitu aja. Waktu dikasih tau itu 

ya namanya anak kecil mungkin belum terlalu bisa nalar 

ya D itu cuma diem aja mbak, iya aja gitu. Wah kalo inget 

dulu waktu masa-masa kecilnya mereka itu pokok e 

paceklik banget mbak. Waktu itu ya upaya apa aja udah 

saya sama suami jalani. Ibarate kabeh wes dijajal, dari 

yang medis, terus tradisional, dulu dipijet juga, ke orang 

pinter, semuanya. Dulu itu kalo berobat ke dokter 

sekalinya berobat itu setengah gaji habis mbak, jadi bener 

kalo sekarang terus inget dulu ke belakang gitu wah 

alhamdulilah banget, ndak nyangka bisa nglewati masa-

masa dulu yang sulit. 

Dulu si T ini kan udah pernah di tes Psikologi terus 

hasilnya itu autis tapi yang tingkat keparahannya rendah 

mbak, jadi dulu pertamanya mau saya masukkan ke 

sekolah biasa malah karena nggak tau kekurangannya itu, 
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soalnya kayak normal mbak, tapi ternyata kok dia jauh 

tertinggal sama temen-temen satu kelasnya, TK nya itu 

sampe empat tahun, dari situ saya sama suami coba 

periksa, terus mulai dari situ D juga tau, mungkin juga 

mikir kok adiknya TK lama banget. 

Masa kecilnya mereka itu ya biasa kayak anak-anak 

suka berantem, rebutan gitu, bedanya karena ini ada satu 

yang nggak normal jadi berantemnya itu ya justru karena 

hal-hal yang sama yang diulang-ulang. Kayak rebutan 

mainan, TV, barang gitu, terus juga iri-irinan gitu mbak. 

Kalo dulu D yang iri, mungkin karena dateng adik, yang 

dulunya dia cuma sendiri aja. Dulu itu pernah D tiba-tiba 

nangis sambil guling-guling padahal ndak kenapa-kenapa, 

setelah ditanya ngaku sama kakak saya ternyata karena 

pengen dipangku juga kayak adik e. Tapi kalo sekarang 

mungkin karena udah tambah gede juga, udah ndak 

pernah liat lagi saya si D iri sama adiknya, malah 

sekarang adiknya yang kadang iri, misalnya kalo diajak 

jalan ke mall gitu, kalo kakaknya dapet barang duluan 

mesti T cemberut gitu mukanya, terus lucunya nanti T 

jalannya mencar sendiri, jadi kalo masnya dibeliin 

adiknya juga iya. 

Saya sama suami sih sebagaimana caranya berusaha 
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untuk adil mbak, jadi kalo satu nggak dibeliin mending 

semuanya nggak. Sama juga dengan perhatian, kasih 

sayang, walaupun yang satu nggak normal tapi kalo dia 

salah ya tetap dikasih tau, dibiasakan gitu mbak biar dia 

tau yang betul dan nggak, selain itu biar di depan anak 

yang lain juga kita nggak dikira bela salah satu. Buat D 

yang normal juga saya tekanin dari awal, kalo saudaranya 

ya cuma satu T itu, jadi diterima ikhlas keadaannya, harus 

sabar, kalau dia agak keras sama T gitu juga saya 

bilangin, adiknya begitu jadi harus pelan-pelan ngasih 

taunya. D itu kalo di rumah kan kadang saya suruh nyapu 

rumah atau ngepel gitu, lha T itu sukanya keluar masuk 

rumah sambil dorong sepeda, jadi disitu D sering jengkel, 

karena kotor lagi lantainya. Kadang nggak sabarnya itu, D 

udah ngasih tau berulang kali tapi T nya diulang-ulang 

terus besoknya, gitu terus. Pas ngasih tau ke adiknya ya 

dia agak marah gitu mbak, nadanya agak tinggi, terus 

biasanya saya kasih tau, tapi mungkin dia ndak suka 

karena dia merasa bener. Ya itu mbak masalah yang dulu 

sering muncul, jadi D belum ngerti betul kelemahannya 

anak autis, yang meskipun sudah dikasih tau berulang-

ulang sangat mungkin besok bakal diulangi lagi. 

Alhamdulilah tapi mbak sekarang, D sudah lebih ngerti, 
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jadi kalo lantai yang udah bersih diinjak lagi sama 

adiknya ya udah maklum, dianya ngalahi berhenti ngepel 

terus dilanjut kalo adiknya udah nggak keluar masuk 

rumah lagi. 

Paling begitu mbak mereka sehari-harinya, ndak 

pernah yang sampe pukul-pukulan apa fisik gitu, paling 

ya itu ribut, teriak-teriak manggil mama e. Itu berdua kan 

apa-apa mama e mbak, karena tante yang lebih sering di 

rumah, jadi anak mama semua itu. Kalo sama bapaknya 

kan paling ketemunya pas maghrib, pas udah pulang kerja 

gitu sama paling hari libur. Kalo tante kan di rumah aja, 

pagi sampe siang itu nungguin T di sekolahan, terus ya 

udah di rumah, kalo weekend gitu baru tante bantu-bantu 

bapaknya cari tambahan duit jualan sandal sama sepatu di 

Sampookong sore sampe malem, ya sama bapaknya juga 

pake mobil gitu jualannya. 

D itu anaknya cerewet mbak, suka banget kalo 

disuruh cerita, gurunya itu sampe ngomong sama saya 

waktu ambil raport. Temennya banyak itu mbak, gampang 

akrab gitu kalo sama saudara-saudaranya juga, kayak 

keluarga besar yang jarang ketemu. Temen sekolahnya 

juga kadang dateng kesini, ngampiri buat main bareng. 

Kalo temennya ketemu sama T itu ya biasa mbak, nggak 
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terus T nya disuruh masuk apa gimana sama D. Kalo 

pergi ke warung apa di sekitar komplek adiknya juga suka 

diajak, diboncengin naik motor. Ya bisa jagain adik e 

gitu. Dulu malah temennya pernah ada yang cerita sama 

tante kalo D itu mau berantem sama anak pesantren deket 

komplek sini, setelah tante tanya ternyata gara-gara mau 

bela adik e. Awalnya ada yang ngejek kalo T itu anak 

nggak normal, terus si D nggak terima dan terpancing 

emosi, jadi sempet mau mukul katanya, tapi ndak jadi 

mbak soalnya di lerai sama temen-temennya yang ada 

disitu. D seperti mau melindungi gitu mbak. Kalau mbak 

Liza lihat waktu T mau main keluar rumah mesti kan D 

teriak bilang ke tante kalo T bawa HPnya, nah itu soalnya 

T seringnya diakali temennya. T itu kan suka dinakali 

temennya mbak karena dia kan kondisinya gitu, jadi T 

bawa HP itu ibaratnya biar ada yang mau temenan sama 

dia, nanti bukan dia yang main tapi malah temennya yang 

pegang HP, pernah pulang-pulang HPnya rusak gitu, jadi 

sekarang gak boleh lagi main keluar bawa HP. Buat 

kebaikan D ngasih tau tante gitu. 

Kalau terbuka atau ndaknya menurut tante termasuk 

anak yang terbuka dia. Suka cerita ke tante juga di 

sekolah ngapain aja, cerita temen-temennya juga, 
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termasuk kalo dia lagi suka sama cewek. Kalo sama 

bapaknya juga kadang tanya-tanya gitu mbak, suka minta 

pendapat bapaknya si D itu. Ya kayak gitu lah mbak si D 

menurut yang tante lihat sehari-hari. Anaknya juga sopan. 

Ini tante bukannya mau bagus-bagusin D atau gimana ya, 

nggak, tapi tante juga denger dari tetangga, yang lapor 

kalau D itu anaknya sopan, tau unggah-ungguh gitu kalau 

lewat naik motor terus ketemu tetangga di jalan ya nyapa 

duluan, terus tanya “tindhak pundi pak/bu?”. Kadang 

tante yang bilang jangan terlalu ramah gitu mbak kalo 

sama orang, ya bukannya apa ya, takutnya kalo orangnya 

nggak berkenan di panggil atau ditanya-tanya mau pergi 

kemana misalnya, takutnya malah dianggep nggak sopan 

karena lancang tanya-tanya. Itu sekarang adiknya ikut-

ikutan gitu juga mbak. 

Sama itu mbak, D kadang suka godain adik e, iseng 

gitu anaknya. Biasanya D bilang pijet-pijet gitu. Adik e 

itu kan kalo denger kata pijet atau terapi kan nggak suka, 

sensitif dengan kata itu karena dari kecil udah sering 

banget dipijet sama terapi. Ya gitu kadang seneng kalo 

denger adik e teriak, itu udah biasa mbak, ya ngece guyon 

gitu. Kemarin kan waktu mbak Liza dateng juga si T 

sempet ngumpet di dalam kamar karena dikira dia yang 
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mau ditanya-tanya, kan nggak suka dia mbak kalo 

dikorek-korek lagi, diwawanara lagi, udah bosen anaknya, 

kayak kapok gitu. Ya gitu wes mbak sehari-harinya, 

kadang akur kadang ya ada berantemnya, tapi ya lebih 

banyak akurnya mbak. Sekarang jauh lebih baik 

hubungannya, karena si D sudah mulai paham kekurangan 

adiknya. 

Peneliti Makasih ya tan sudah diceritakan panjang lebar tentang D 

dan hubungannya sama T. 

Ibu D Iya mbak Liza sama-sama, ya begitulah kurang lebihnya. 
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TABEL RE-CHECKING JAWABAN SUBJEK 

Lampiran 2 Re-checking Jawaban Subjek 

Tema S1 S2 S3 

Hubungan 

dengan 

Saudara Autis 

Ada masalah √ √ √ 

Emosi negatif √ 

(marah, 

kesal) 

√ 

(marah, 

kesal) 

√ 

(marah) 

Memahami 

kondisi adik 

√ 

(paham) 

√ 

(kurang 

paham) 

√ 

(paham) 

Tidak malu √ √ √ 

Semakin jarang 

bertengkar 

√ √ √ 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Sibling 

Rivalry 

Menyukai peran 

sebagai kakak 

√ 

(suka) 

- 

(terbebani 

tugas) 

- 

(ingin jadi 

adik agar 

bisa 

dibantu) 

Perlakuan 

orangtua 

berbeda 

√ √ √ 

Orangtua 

memberi 

pengertian 

√ √ √ 

Dukungan orang √ √ √ 
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luar 

Jenis kelamin 

sama 

√ 

(laki-laki) 

- 

 

√ 

(laki-laki) 

Jarak usia relatif 

dekat 

√ 

(4 tahun) 

√ 

(4 tahun) 

√ 

(3 tahun) 

Sedikitnya 

jumlah saudara 

√ 

(3bersaudara, 

1 masih 

bayi) 

- 

(4 

bersaudara) 

√ 

(2 

bersaudara) 

Bentuk 

Sibling 

Rivalry 

Reaksi secara 

langsung 

√ √ √ 

 

Reaksi secara 

tidak langsung 

√ - √ 

Strategi 

Koping 

Menghindari 

adik 

√ - - 

Bicara pada 

orangtua 

√ - √ 

Main gadget - √ - 

Menulis diary - √ - 

Dorongan 

Melakukan 

Strategi 

Koping 

Perasaan 

membebani ibu 

√ √ - 

Perasaan 

berdosa 

√ √ √ 

Iba pada adik - - √ 
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TABEL INTENSITAS TEMA 

Lampiran 3.1 Tabel Intensitas Tema Subjek 1 

Tema Koding Intensitas 

Hubungan 

dengan Saudara 

Autis 

Ada masalah AM +++ 

Emosi negatif EN ++ 

Mengerti kondisi adik MK ++ 

Tidak malu TM +++ 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Sibling Rivalry 

Menyukai peran 

sebagai kakak 

MP +++ 

Perlakuan orangtua 

berbeda 

POB +++ 

Orangtua memberi 

pengertian 

OMP ++ 

Dukungan orang luar DOL +++ 

Bentuk Sibling 

Rivalry 

Reaksi secara langsung RL ++ 

Reaksi secara tidak 

langsung 

RTL ++ 

Strategi Koping 
Menghindari adik MA +++ 

Bicara pada orangtua BPO +++ 

Dorongan  

Melakukan 

Strategi Koping 

Perasaan membebani 

ibu 

PMI +++ 

Perasaan berdosa PB +++ 
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Lampiran 3.2 Tabel Intensitas Subjek 2 

Tema Koding Intensitas 

Hubungan 

dengan Saudara 

Autis 

Ada masalah AM +++ 

Emosi negatif EN +++ 

Mengerti kondisi adik MK + 

Tidak malu TM +++ 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Sibling Rivalry 

Menyukai peran 

sebagai kakak 

MP + 

Perlakuan orangtua 

berbeda 

POB +++ 

Orangtua memberi 

pengertian 

OMP + 

Dukungan orang luar DOL ++ 

Bentuk Sibling 

Rivalry 

Reaksi secara langsung RL +++ 

Reaksi secara tidak 

langsung 

RTL - 

Strategi Koping 
Main gadget MG +++ 

Menulis diary MD ++ 

Dorongan 

Melakukan 

Strategi Koping 

Perasaan membebani 

ibu 

PMI +++ 

Perasaan berdosa PB +++ 
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Lampiran 3.3 Tabel Intensitas Subjek 3 

Tema Koding Intensitas 

Hubungan 

dengan Saudara 

Autis 

Ada masalah AM +++ 

Emosi negatif EN ++ 

Mengerti kondisi adik MK ++ 

Tidak malu TM +++ 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Sibling Rivalry 

Menyukai peran 

sebagai kakak 

MP + 

Perlakuan orangtua 

berbeda 

POB +++ 

Orangtua memberi 

pengertian 

OMP +++ 

Dukungan orang luar DOL ++ 

Bentuk Sibling 

Rivalry 

Reaksi secara langsung RL ++ 

Reaksi secara tidak 

langsung 

RTL ++ 

Strategi Koping Bicara pada orangtua BPO +++ 

Dorongan 

Melakukan 

Strategi Koping 

Iba pada adik IPA +++ 

Perasaan berdosa PB +++ 
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN 
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