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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian, subjek 

yang membantu jalannya penelitian, jumlah subjek, dan waktu untuk meneliti. 

Pada penelitian ini jumlah subjek ada 2 pasang kakak dan adik yang menetap di 

Jakarta dan Semarang. CA sebagai subjek pertama, CO adalah saudara 

kandung dari CA dan DE sebagai subjek kedua, TE adalah saudara kandung 

dari DE. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu dari kedua pasang 

subjek. Selanjutnya, peneliti melakukan permohonan izin atas kesediaan kedua 

subjek dan triangulasi untuk menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan dan 

melakukan wawancara, dimana dalam wawancara tersebut subjek bersedia 

untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan 

melakukan perizinan menggunakan alat perekam. Penelitian dilakukan di Kota 

Jakarta dan Kota Semarang, lebih spesifik penelitian dilakukan di tempat yang 

nyaman dan disarankan oleh subjek. Hal ini dilakukan agar subjek dapat terbuka 

dan dapat menceritakan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan dan 

tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang dapat menganggu subjek dalam 

memberikan jawaban.  

Tempat wawancara pertama (subjek CO) adalah di Jakarta letaknya di 

sekitar Universitas yang terdapat di Jakarta, sedangkan pada wawancara kedua 

(subjek CA) dilakukan di Semarang di sekitar Universitas yang berada di 

Semarang. Tempat wawancara ketiga (subjek DE) adalah di sebuah Gereja yang 
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ada di Kota Semarang, sedangkan pada wawancara keempat (subjek TE) 

dilakukan di rumah subjek yang bertempat tinggal di Semarang.  

Pemilihan tempat wawancara tersebut dipilih dan disetujui oleh subjek karena 

tempat tersebut nyaman dan mudah dijangkau bagi subjek sehingga subjek bisa 

memberikan jawaban dengan lebih efisien waktu dan terbuka untuk menjawab 

setiap pertanyaan peneliti. Ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti juga 

melakukan observasi yang berkaitan dengan subjek. Observasi tersebut 

mencakup penampilan dan perilaku subjek saat wawancara. 

Subjek penelitian pada penelitian terdiri dari sepasang kakak beradik yang 

menetap di Kota Jakarta dan Semarang dengan orang terdekat diantara 

sepasang kakak beradik ini guna memperkuat atau menambah informasi dari sisi 

orang ketiga di dalam wawancara ini. Berikut adalah rekapan lokasi subjek dan 

orang terdekatnya: 

 

Tabel 1. Subjek dan Triangulasi 

No. Subjek Triangulasi Lokasi 

1. 

2. 

CA – CO  

DE – TE  

Ibu 

Ibu 

Semarang – Jakarta  

Semarang 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melaksanakan penelitian ada berbagai tahap persiapan yang perlu 

dilakukan. Pertama, peneliti menetapkan kriteria subjek yang hendak diteliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria subjek yang ditetapkan adalah remaja 

berusia dua belas-dua puluh satu tahun beretnis Tionghoa; memiliki saudara 

kandung dengan rentang usia maksimal tiga tahun; tinggal dalam satu rumah; 
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sedang/pernah mengalami masalah dalam sibling rivalry dengan saudara 

kandungnya sendiri pada masa remaja. Setelah menetapkan subjek penelitian, 

persiapan selanjutnya yaitu mencari subjek yang sesuai dengan kriteria. Peneliti 

mencari subjek melalui sosial media, bertanya kepada teman-teman sekitar yang 

ada di Semarang ataupun di Jakarta, hingga pada akhirnya peneliti menemukan 

sepasang saudara yang menetap di Jakarta dan saudaranya menetap di 

Semarang dan sepasang saudara yang menetap di Semarang. 

Pada tahap persiapan pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian pada orangtua dan subjek, kemudian 

yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan atau informed consent 

yang menunjukkan bahwa bersedia menjadi subjek penelitian. Setelah itu peneliti 

menyusun pedoman observasi dan wawancara sesuai dengan tema yang akan 

diungkap dalam penelitian. Peneliti juga mempersiapkan sarana yang diperlukan 

dalam penelitian, seperti alat perekam (handphone), pedoman wawancara, buku, 

dan alat tulis untuk mencatat setiap hal yang terjadi di lapangan. 

 

4.3 Pengumpulan Data Penelitian 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan 

metode pengambilan data dengan observasi dan wawancara. Pada pertemuan 

pertama, peneliti melakukan pendekatan atau building rapport kepada subjek, 

setelah itu peneliti langsung melakukan wawancara terkait dengan penelitian. 

Penelitian berlangsung pada tanggal 3 Juli sampai 1 Agustus 2019. 

Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kesediaan waktu 

subjek, mengingat subjek berada di lokasi yang berbeda dengan peneliti dan 

subjek memiliki jadwal ujian yang masih berlangsung. Waktu dan tempat 
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penelitian dipilih berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan subjek. 

Banyaknya jumlah pertemuan dengan subjek ditentukan dengan kebutuhan 

peneliti yang juga sudah disesuaikan dengan kondisi subjek. Berikut adalah 

rekap waktu dan tempat pelaksanaan penelitian: 

 

Tabel 2. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No. Inisial Tanggal Waktu Durasi Tempat 

1. 

2. 

3.  

4. 

CO 

CA 

TE 

DE 

3 Juli 2019 

5 Juli 2019 

25 Juli 2019 

27 Juli 2019 

14.00 

10.15 

18.30 

10.35 

59 menit 

55 menit 

20 menit 

35 menit 

Café Bang Yoz  

Karangrejo 

Rumah subjek 

Gereja 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang terdekat subjek untuk 

dijadikan sebagai bahan triangulasi sumber. Berikut adalah rekap waktu dan 

tempat pelaksanaan penelitian: yaitu ibu kandung dari sepasang kakak dan adik 

ini pada tanggal 10 Juli 2019. 

 

Tabel 3. Jadwal Pertemuan dengan Triangulasi 

No. Inisial Triangulasi Tanggal Tempat 

1. 

2. 

CA – CO  

DE – TE  

Ibu 

Ibu 

1 Juli 2019 

29 Juli 2019 

Semarang 

Semarang 

 

4.4 Hasil dan Analisis Setiap Kasus 

4.4.1 Subjek CA 

4.4.1.1 Identitas Subjek  

Nama      : CA 
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Usia      : 18 tahun 

Jenis kelamin     : Perempuan 

Alamat      : Semarang 

Anak ke     : 3 dari 3 bersaudara 

Selisih usia dengan saudara kandung : 1 tahun 3 bulan 

 

4.4.1.2 Hasil Observasi dan Wawancara 

4.4.1.2.1 Hasil Wawancara 

A. Gambaran umum mengenai terjadinya sibling rivalry 

Subjek CA merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, CA dengan 

kakak pertama berjarak 7 tahun dan kakak kedua berjarak 1 tahun 3 

bulan. CA lahir dan besar di Pekalongan dan CA merupakan anak yang 

berprestasi di sekolahnya tetapi CA jarang memiliki kesempatan untuk 

mengikuti lomba di bidang akademik dan selalu mendapat peringkat 3 di 

sekolahnya membuat CA kecewa dengan dirinya sendiri. CA mulai 

membandingkan dirinya dengan kakaknya yang berjarak 1 tahun 3 bulan 

(CO) yang sering mengikuti lomba di bidang akademis. CA cukup iri 

dengan kakaknya yang sangat cepat menyerap materi pelajaran dan 

selalu mendapatkan peringkat 1 sehingga akhirnya membuat CA 

menganggap kakaknya adalah saingannya dan target utama yang ingin 

CA capai adalah mengalahkan kakaknya dan ingin dianggap sebagai 

anak yang pintar melebihi kakaknya sejak CA menduduki bangku Sekolah 

Dasar. Menurut penuturan CA sendiri, CA merasa bahwa hari-harinya 

selama dirumah dan bersekolah berada di bawah bayang-bayang 
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kakaknya dikarenakan kakaknya adalah pribadi yang pintar dan nilai CA 

tidak bisa menandingi nilai kakaknya. 

Peran orang tua di dalam keluarga CA adalah untuk memfasilitasi 

kebutuhan yang diperlukan CA dan kakaknya untuk mencapai target yang 

sudah ditetapkan di awal. Banyak upaya yang sudah dilakukan CA, 

seperti mengikuti cara belajar kakaknya, bangun lebih pagi untuk 

mempersiapkan pelajaran, tidur lebih larut untuk dapat menyerap 

pelajaran sebanyak-banyaknya, namun ketika hasil rapot itu telah didapat 

CA selalu saja kalah dari kakaknya. Hal ini membuat CA merasa minder 

dengan dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya bodoh, hal ini pun 

juga semakin diperkuat dengan ketika kakaknya mengajari CA suatu 

pelajaran yang tidak dimengerti, kakaknya menyebutnya bodoh dan 

meremehkannya karena tidak dapat memahami setelah dijelaskan 

beberapa kali. Menurut pendapat CA, orang tuanya lebih memperhatikan 

kakaknya karena selalu mendapat nilai yang bagus, segala yang 

kakaknya inginkan dengan cepatnya dipenuhi, segala perizininan untuk 

pergi bermain diperbolehkan sedangkan keinginan CA jarang sekali 

dipenuhi bahkan sering dilupakan untuk dipenuhi dan ketika CA izin untuk 

pergi bermain tidak diperbolehkan. 

Ketika terdapat acara keluarga atau pun acara dari teman-teman 

orang tua CA, orang tua CA lebih sering membicarakan kakaknya dari 

pada CA karena CA merasa bahwa kakaknya lebih banyak hal yang bisa 

dibanggakan dan lebih unggul dari CA. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

yang CA jalani, rasa persaingan yang dirasakan CA semakin menguat 
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ketika CA menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak bisa masuk ke 

sekolah maupun universitas favorit seperti kakaknya.  

Sejak memasuki jenjang pendidikan, kehidupan CA sudah diajarkan 

untuk memiliki target, perencanaan, dan menjadi orang yang rajin 

sehingga CA tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dengan teman-

temannya dikarenakan waktunya CA pakai untuk belajar guna memenuhi 

targetnya tersebut. Hal ini terbukti dari penuturan subjek sendiri ketika 

memasuki Sekolah Dasar, CA sudah memiliki target Sekolah Menengah 

Pertama mana yang harus ia masuki setelah lulus nanti begitu pula ketika 

di bangku SMP, SMA, sampai Universitas semuanya ditargetkan oleh 

papanya. Selain itu, sehari-harinya, CA sudah memiliki jadwal yang harus 

ia lakukan seperti mengikuti pelajaran tambahan, belajar apa yang sudah 

ia pelajari di sekolah dan belajar untuk esok hari materi yang sekiranya 

akan dibagikan oleh gurunya, mengerjakan pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh gurunya dan menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari 

sekolah. Kalau sedang memasuki musim ujian, CA baru akan tidur diatas 

jam dua belas malam, apabila sedang tidak musim ujian CA akan tidur 

sekitar jam 10 malam. 

Hal yang diajarkan oleh orang tua CA adalah bagaimana menjadi 

pribadi yang rajin, tidak pantang menyerah, berhemat dan mengelola 

keuangan dengan baik, dan gigih. Ibu CA percaya ketika kita menjadi 

pribadi yang rajin, kita akan bisa mengalahkan orang yang cerdas 

sekalipun. Hal ini juga yang diucapkan sebagai kata-kata penghiburan 

untuk CA ketika dirinya merasa bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan 

kakaknya. Ketika CA mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, CA 
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percaya bahwa dirinya sudah mengecewakan orang tuanya dan tidak 

bisa mengalahkan kakaknya sendiri. CA merupakan anak yang fokus 

dengan tujuan. Hal ini terbukti ketika CA tidak begitu memperhatikan 

bahwa dirinya cukup diperhatikan oleh Ibunya ketika subjek sedang 

belajar.   

Di sisi lain, CA menjadi anak yang tertutup dan suka memendam apa 

yang ia rasakan, CA lebih banyak diam dan memendam kepada 

keluarganya ketika berada di situasi yang tidak menyenangkan baginya 

daripada mengutarakan tentang ketidaksukaannya pada suatu situasi. CA 

lebih terbuka kepada teman-temannya, namun tidak semua hal dapat ia 

ceritakan hanya sebatas hal-hal yang orang lain dapat tahu.   

B. Dampak sibling rivalry 

Dampak dari persaingan saudara kandung yang dialami oleh CA dan 

kakaknya ini dapat dikatakan positif karena CA mengatakan bahwa ia 

semakin rajin belajar, semakin memiliki motivasi untuk berprestasi. CA 

menjadi anak yang terrencana, memiliki target, rajin, dan menjadi anak 

yang fokus. Ketika CA belajar, subjek menjadi anak yang fokus dan tidak 

memperhatikan sekelilingnya. Ketika persaingan ini terjadi, CA bercerita 

sendiri kepada Ibunya, sehingga Ibunya juga memantau persaingan yang 

dilakukan CA dengan kakaknya.  

Ada masa-masa dimana CA minder dan menjadi anak yang mudah 

menangis karena nilainya tidak lebih bagus dari kakaknya, ibunya 

memberikan penghiburan dengan menanamkan nilai kepada CA untuk 

menjadi anak yang rajin karena anak yang rajin dapat mengalahkan anak 

yang cerdas. Di sisi lain, CA menjadi anak yang tertutup dan suka 
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memendam apa yang ia rasakan, CA lebih banyak diam dan memendam 

kepada keluarganya ketika berada di situasi yang tidak menyenangkan 

baginya daripada mengutarakan tentang ketidaksukaannya pada suatu 

situasi. CA lebih terbuka kepada teman-temannya, namun tidak semua 

hal dapat ia ceritakan hanya sebatas hal-hal yang orang lain dapat tahu.   

 

4.4.1.2.2 Hasil Observasi 

Ketika hari wawancara, peneliti datang terlambat dikarenakan tidak 

benar-benar memperhatikan jam pertemuan tetapi CA tetap bersikap 

ramah, menyambut peneliti dengan senyum. Selama menunggu peneliti, 

CA sedang memerhatikan teman-temannya yang sedang mengobrol dan 

ikut tertawa ketika ada sesuatu hal lucu yang dikatakan atau diperbuat 

oleh teman-temannya. Ketika peneliti tiba di lokasi wawancara, CA 

memakai baju berwarna hitam, memakai jaket hitam, menggunakan 

celana panjang, dan tanpa memakai aksesoris rambut apapun. Saat 

wawancara berlangsung, CA menjawab pertanyaan peneliti dengan 

terbuka, menjawabnya dengan lancar tanpa terbata-bata, namun memiliki 

volume suara yang sangat pelan sehingga peneliti harus beberapa kali 

melakukan pengulangan jawaban guna memastikan bahwa apa yang 

peneliti dengar dengan apa yang disampaikan oleh CA adalah jawaban 

yang benar.  

Pada saat wawancara, terlihat emosi yang dikeluarkan oleh CA ketika 

CA menjawab pertanyaan apakah benar juga CA memiliki hidup di bawah 

bayang-banyak kakaknya, CA menjawab dengan mata yang berkaca-

kaca dan raut muka yang sedikit bergetar. Ketika wawancara 
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berlangsungpun CA tidak melakukan interaksi dengan siapapun. CA 

fokus menatap mata peneliti serta menjawab pertanyaan yang diajukan 

dengan tenang dan menjelaskan dengan cukup panjang. Terlihat bahwa 

CA adalah anak yang cukup pemalu karena pada saat wawancara CA 

tidak terlalu banyak berbicara, terkadang ada suatu waktu yang CA hanya 

tersenyum saja dan tidak mengeluarkan tanggapan apa pun.  

 

4.4.1.2.3  Hasil triangulasi  

Menurut penuturan ibunya, CA adalah anak yang terencana, teratur 

dengan agenda-agenda yang CA buat sendiri di dalam sehari-harinya, CA 

memiliki keunggulan di kreativitas, dan rajin. Ibunya memang mengakui 

bahwa CA memiliki nilai yang tidak sepadan dengan kakaknya dan 

membuat CA menjadikan kakaknya sebagai saingannya di bidang 

akademik. Ketika nilai CA tidak tinggi seperti kakaknya, CA menjadi anak 

yang minder dan tidak jarang pula sering menangis. Menurut penuturan 

ibu CA, beliau sering memberikan kata-kata penghibur untuk CA ketika 

CA berada di masa sedih karena nilainya tidak sebagus kakaknya dan CA 

diliputi perasaan bersalah karena tidak bisa membanggakan orang 

tuanya.  

Hal yang ibu CA sering katakan adalah kalau semua orang itu memiliki 

bakatnya masing-masing, dan kekuranganmu harus kamu coba kejar 

dengan cara rajin belajar. Ibu CA selalu mengajarkan kepada CA untuk 

menjadi anak yang rajin, bisa mengatur keuangan, sayang keluarga 

terutama saudara dan hal ini terbukti dengan Ibu CA masih melihat 

bahwa hubungan CA dengan kakaknya terjalin dengan baik. Ibu CA 
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memantau juga persaingan yang dilakukan CA dengan kakaknya dengan 

motivasi untuk kemajuan mereka bersama dan menanamkan nilai kalau 

masa depan ada di tangannya masing-masing, sehingga ibu CA selalu 

memfasilitasi CA dan kakaknya dengan memasukan CA dan kakaknya ke 

tempat-tempat les. Kedua orang tua CA memiliki harapan yang besar 

bagi anak-anaknya untuk bisa lebih dari apa yang sudah diraih orang tua 

CA terlebih dahulu, sehingga orang tua CA benar-benar mengajari CA 

untuk menjadi anak yang rajin sehingga bisa menjadi anak yang pintar, 

selain itu CA juga diajar untuk menjadi anak yang memiliki target, bisa 

mengatur waktunya sendiri sehingga ketika CA pergi keluar kota untuk 

kuliah, ibu CA sudah tidak khawatir lagi. 

 

4.4.1.2.4 Analisa kasus subjek CA 

Subjek pertama pada penelitian ini adalah CA, seorang mahasiswi 

yang berusia 18 tahun yang sedang menempuh pendidikan S1 di suatu 

Universitas Swasta yang terletak di Semarang. CA merupakan anak yang 

rajin, pendiam, fokus, dan kreatif. CA merupakan anak ke tiga dari tiga 

bersaudara. CA memiliki jarak usia 15 bulan dengan kakak keduanya. 

Pada pertemuan pertama, wawancara terjadi terlambat dikarenakan 

peneliti tidak fokus menyimak jam yang dijanjikan oleh CA, sehingga 

harus membuat CA menunggu. Setelah beberapa saat, CA pun 

menyambut kedatangan peneliti dengan sangat ramah dan baik. Pada 

saat wawancara berlangsung, CA menjawabnya dengan baik. CA mulai 

bercerita penyebab awal bagaimana CA menganggap kakaknya sebagai 

saingan. 
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Awal terciptanya persaingan diawali dengan hadirnya rasa iri yang 

dialami oleh CA semasa masih di Sekolah Dasar CA sering menemani 

kakaknya untuk mengikuti suatu lomba. Kakak CA mengikuti lomba atas 

rekomendasi dari guru dan CA mendapat kata-kata pembanding antara 

CA dengan kakaknya sehingga membuat CA ingin mengalahkan 

kakaknya. CA merasa dirinya dibandingkan dengan perbedaan peringkat 

yang ia dapati semasa di bangku sekolah.  

CA menjadi minder dikarenakan CA merasa bahwa ia selalu 

mendapatkan nomor dua berbeda dengan CO kakaknya. CO bisa 

menjadi unggulan di sekolahnya, mengikuti lomba akademik dan menang, 

dan cepat menyerap pelajaran tanpa perlu belajar lama. Selain itu, sikap 

orang tua CA sangatlah visioner. Ketika CA menduduki bangku Sekolah 

Dasar, maka orang tua CA langsung menetapkan selanjutnya kemana CA 

harus bersekolah dan begitu sampai CA kuliah. Besar harapan kedua 

orang tua CA terhadap anak-anaknya agar bisa melebihi mereka.  

CA mengaku bahwa CA hidup dibawah bayang-bayang CO karena 

menurut CA, CA jarang dibicarakan oleh orang tuanya ke teman-

temannya. Selain itu, ketika mendapatkan nilai yang bagus, CO akan 

dengan mudahnya mendapatkan apa yang CO inginkan, sedangkan 

ketika CA meminta suatu barang, itu akan sangat lama untuk dikabulkan 

oleh orang tuanya. Pengalaman-pengalaman yang CA terima yang 

membuat CA ingin menetapkan target untuk bisa mengalahkan CO. CA 

belajar dengan keras, setiap hari CA bangun lebih pagi dan tidur lebih 

larut untuk mengerjakan latihan-latihan soal agar CA bisa mengalahkan 

CO dan mendapatkan nilai lebih dari CO.  
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Persaingan yang dilakukan CA adalah persaingan yang sehat menurut 

CA dan Ibunya karena masih di dalam pantauan Ibunya dan CA maupun 

CO masih menyayangi satu sama lain. CA yang adalah anak perempuan 

satu-satunya lebih dekat kepada Ibunya daripada ke Ayahnya hal ini 

membuat CA banyak bercerita kepada Ibunya mengenai akademik, dan 

CA tidak begitu terbuka mengenai diri CA sendiri seperti apa yang CA 

rasakan atau CA ingin apa, hal yang paling CA sering ceritakan adalah 

mengenai pertemanan dan persaingan CA dengan CO. CA sering 

bertanya mengapa CA tidak bisa sepintar CO, namun Ibu CA berkata 

bahwa setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda, kekurangan CA 

harus CA tanggulangi dengan cara rajin.  
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Bagan 4.1 Sibling Rivalry Subjek CA 

 

4.4.2 Subjek CO 

4.4.2.1 Identitas Subjek 

Nama      : CO 

Usia      : 19 tahun 

Jenis kelamin     : Laki-laki 

Alamat      : Jakarta 
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Anak ke     : 2 dari 3 bersaudara 

Selisih usia dengan saudara kandung : 1 tahun 3 bulan 

Hobi       : Bermain game 

 

4.4.2.2 Hasil wawancara dan observasi 

4.4.2.2.1 Hasil wawancara 

1) Gambaran umum mengenai terjadinya sibling rivalry 

CO adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Hobi CO adalah bermain 

game dan saat ini CO menuntut ilmu di Universitas Negeri yang ada di 

Jakarta. CO diterima masuk ke Universitas favorit itu melalui tes yang 

diselenggarakan. Sejak kecil, CO menyadari bahwa CA ingin 

mengalahkannya di dalam akademik, CO menganggap bahwa persaingan 

yang dijalani oleh CA tidak baik karena CA selalu belajar sampai malam, 

bangun lebih pagi, lebih terlihat usahanya untuk belajar yang terkadang 

membuat orang tua CO marah ketika CO lebih banyak bermain game dari 

pada belajar walaupun mereka sudah mengetahui bahwa tipikal belajarnya 

CO adalah belajar cepat sering sekali CO diminta untuk belajar dan 

mencontoh rajinnya CA dan itu membuat CO mendapat cukup banyak 

tekanan. 

Terkekang dengan kegiatan yang selalu diatur oleh orang tua membuat 

CO terkadang nakal yang sukanya bermain game atau pergi dengan teman-

temannya hingga larut malam dan tidak belajar sehingga pernah suatu waktu 

CO mendapat peringkat terakhir di sekolahnya, CO bukanlah orang yang 

tidak bisa mengutarakan pendapat atau ketidaksukaannya akan suatu hal, 



44 
 

 

namun ketika keluhan itu keluar, orang tuanya sudah memiliki nilai yang tetap 

untuk setiap anak-anaknya agar menjadi anak yang pandai dan rajin. Hal ini 

ternyata membawa nilai yang baik bagi CO, CO akhirnya menyukai belajar 

khususnya matematika, tidak jarang ia direkomendasikan untuk mengikuti 

lomba matematika dan mendapat juara. Berangkat dari hal inilah yang 

membuat CA iri dan ingin bisa seperti CO bahkan mengalahkan CO.  

Orang tua CO sering mengalami pertengkaran dikarenakan perbedaan 

cara mendidik anak. Orientasi ayah CO adalah hasil jadi selama atau hanya 

sebentar belajar hasilnya harus maksimal, jika nilai yang CO dapat kurang 

CO akan dimarahi, sedangkan ibu CO orientasinya lebih ke proses yang 

dimana ketika waktu belajar dilihat kurang, ibu CO akan lebih marah kepada 

CO. Menurut penuturan CO, ketika orang tuanya mengalami pertengkaran 

lebih sering dikarenakan nilai CO dan adiknya. Hal ini membuat CO menjadi 

anak yang sering merefleksikan kesalahannya dan melanjutkan untuk belajar 

lagi, tidak seperti adiknya yang terkadang menyalahkan dirinya sendiri 

sebagai penyebab orang tuanya bertengkar sehingga adiknya menjadi sering 

membandingkan nilainya dengan nilai CO. 

CO merasa bahwa selama ini persaingan yang dialami bersama dengan 

adiknya masih tergolong positif karena dari orang tua ada dukungan agar 

nilai CO dan adiknya bagus. CO jadi belajar bagaimana supaya rajin dan 

adiknya jadi belajar bagaimana cara belajar CO agar nilainya bagus. CO 

pernah menerima kata-kata yang membuatnya tidak enak, yaitu disebut 

sebagai pemalas karena waktu belajarnya yang tidak sebanyak adiknya 

tetapi CO merasa bahwa jam belajarnya sudah cukup dan tidak perlu selama 
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adiknya, dan CO hanya akan menanggapi seperlunya saja agar tidak 

melebar ke hal-hal yang lain.  

2) Dampak sibling rivalry 

Ketika persaingan terjadi yang CO rasakan adalah dampak yang positif 

karena CO lebih terpacu untuk menjadi lebih rajin. Dikarenakan adiknya 

membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyerap suatu pelajaran, membuat 

CO yang cepat dalam menyerap suatu pelajaran merasa tertinggal dengan 

rajin adiknya. Selain dampak positif, ada perasaan-perasaan yang CO 

rasakan selama persaingan dengan adiknya ini berlangsung. CO tidak 

menyenangi ketika CO dianggap pemalas hanya karena waktu belajarnya 

yang tidak selama adiknya, CO tidak terlalu diperhatikan seperti adiknya 

karena adiknya memiliki waktu belajar yang cukup banyak sehingga orang 

tuanya menaruh perhatian ekstra ke adiknya dan membuat adiknya sering 

mendapat banyak perhatian untuk istirahat sebentar ketika sedang belajar.  

CO pun merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersaing dengan adiknya, 

karena CO merasa bahwa dirinya biasa-biasa saja terhadap adiknya. 

 

4.4.2.2.2 Hasil observasi  

Wawancara dilakukan di sebuah café dekat sebuah universitas negeri di 

Jakarta. Saat bertemu peneliti, CO langsung menjabat tangan peneliti dan 

menyampaikan salam. CO datang menggunakan baju kemeja putih dengan 

celana kain warna hitam, memakai sepatu pantofel, tas punggung dan 

mengalungkan kartu mahasiswanya. CO datang setelah menyelesaikan ujian 

semesternya. CO pada awalnya terlihat canggung, namun setelah building 

rapport CO terlihat lebih tenang. CO menjawab dengan penjelasan yang 
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cukup panjang sehingga peneliti bisa memahami jawabannya dengan baik 

dan tidak bertele-tele, volume suara CO jelas dan cukup terdengar untuk 

peneliti, CO juga dengan cepat beradaptasi dengan peneliti sehingga CO 

cepat terbuka dengan peneliti. Pada saat melakukan wawancara, CO 

melakukan kontak mata dengan peneliti dan sangat jarang sekali ia 

mengarahkan matanya ke arah yang lain.  

Terlihat setelah wawancara sudah berjalan cukup lama, handphone CO 

mendapatkan pesan masuk, 20 menit setelahnya CO pun pamit karena CO 

sudah memiliki janji dengan teman-temannya. CO merupakan anak yang 

supel dan cepat terbuka dengan orang lain, hal ini peneliti rasakan karena 

CO mudah beradaptasi dengan orang baru, nada bicara yang sedikit tegas 

dan volume suara yang cukup bisa didengar. 

 

4.4.2.2.3 Hasil triangulasi 

Menurut Ibunya, CO adalah anak yang pendiam, karena pendiam 

inilah yang membuat CO lebih suka bermain game dan lebih dekat dengan 

teman-temannya, lebih unggul di area akademik. CO merasa bahwa dirinya 

tidak pernah mendapat apresiasi dari kedua orang tuanya ketika ia mendapat 

nilai yang bagus, namun Ibu CO berkata sebaliknya kalau ia akan mengajak 

anak-anaknya makan bersama di restaurant ketika anak-anaknya telah 

mencapai sesuatu yang bagus. 

4.4.2.2.4 Analisa kasus subjek CO 

CO adalah anak yang memiliki prestasi di bidang akademik. Sedari ia 

masih di bangku sekolah, CO sudah ditetapkan oleh ayahnya untuk 
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melanjutkan studinya di sekolah tertentu. CO pernah merasa bahwa hal itu 

adalah suatu tekanan baginya untuk menjalaninya, namun ketika CO 

merefleksikan bahwa ini semua dilakukan kedua orang tuanya untuk dia, 

maka CO berusaha keras agar bisa memenuhi tuntutan itu. CO pernah 

ranking 2 dari bawah, dan itu membuatnya merasa tidak enak dengan orang 

tuanya karena setelahnya orang tuanya bertengkar karena perihal nilainya 

yang menurun. CO lantas mulai dibandingkan dengan adiknya CA yang lebih 

rajin dan gigih untuk belajar. CO mengetahui karakteristiknya sendiri yaitu dia 

adalah anak yang cepat menyerap pelajaran dan tidak membutuhkan waktu 

lama, karena hal tersebut membuat CO menjadi anak yang superior.  

CO pernah dikatakan sebagai anak pemalas oleh kedua orang tuanya 

karena bermain game di laptopnya saja dan tidak seperti CA yang memiliki 

waktu lebih banyak untuk mengerjakan latihan soal, namun CO beranggapan 

kalau ini adalah cara belajarnya dan CO nyaman dengan cara belajarnya 

sendiri yang tidak terlalu keras seperti CA. Sebelum CA lahir, CO mendapat 

banyak target dari kedua orang tuanya, sehingga CO menjadi anak yang 

diharapkan betul oleh kedua orang tuanya. Ketika CA lahir, orang tuanya 

lebih intens dan perhatian kepada CA. Saat ini CO berkuliah di Universitas 

Negeri yang ada di Jakarta dengan jurusan yang sama dengan CA. 
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Bagan 4.2 Sibling Rivalry Subjek CO 
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4.4.3 Subjek TE 

4.4.3.1 Identitas Subjek 

Nama      : TE 

Usia      : 15 tahun 

Jenis kelamin     : Perempuan 

Alamat      : Semarang 

Anak ke     : 2 dari 3 bersaudara 

Selisih usia dengan saudara kandung : 3 tahun 

Hobi       : nonton film dan bermain alat music 

 

4.4.3.2 Hasil Observasi dan Wawancara 

4.4.3.2.1 Hasil Wawancara 

Subjek TE merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini TE 

sedang bersekolah di salah satu Sekolah Swasta Menengah Atas yang terletak 

di Semarang. Hubungan TE dengan kakaknya terkadang akur, namun bisa juga 

bertengkar karena salah mengerti tetapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama 

TE dan kakaknya cepat-cepat segera berbaikan karena menurut TE seorang 

saudara tidak seharusnya bertengkar lama-lama.  

TE memiliki hobi menonton film dan juga bermain alat musik. TE belajar 

alat musik secara otodidak sampai saat ini alat musik yang TE bisa mainkan 

adalah keyboard, gitar, dan ukulele. Alasan TE belajar memainkan alat musik 

karena TE terinspirasi dari ayahnya yang mahir memainkan alat musik. TE dan 

kakaknya senang membuat video cover yang diunggah di akun Instagram 

miliknya. TE berkata bahwa TE sangat menyenangi ketika dirinya dan kakaknya 

bisa melakukan rekaman video bersama. TE mengaku bahwa tidak memiliki rasa 
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persaingan apapun dengan kakaknya karena TE merasa bahwa kakaknya 

adalah sosok yang perhatian dan sayang kepada adiknya. TE mengatakan jika 

dahulu kakaknya merupakan pribadi yang jahat kepadanya, karena kakaknya 

suka mengerjainya seperti ketika kakaknya menyuruhnya bermain dengan cukur 

jenggot sehingga membuat rambutnya tercukur, membuatnya dimarahi oleh 

mamanya, dan banyak keisengan-keisengan yang lainnya. Kini TE mengakui 

bahwa kakaknya adalah pribadi yang perhatian seperti ketika TE ingin pergi ke 

Gereja, kakaknya akan menegurnya untuk mengganti apa yang TE pakai pada 

saat itu apabila TE memakai pakaian yang kurang sopan.  

TE mengaku bahwa ia sangat menyenangi waktu bersama dengan 

kakaknya ketika bercanda-canda, bermain game, dan membuat video untuk di 

unggah di media sosial, ketika kakaknya menyuruhnya untuk belajar atau 

menyuruhnya melakukan sesuatu hal yang baru dan yang belum pernah 

dilakukan oleh TE. TE tidak pernah menganggap kakaknya adalah saingan 

baginya, TE hanya menganggap keisengan kakaknya masih dalam batas wajar 

keisengan kakak kepada adiknya. TE adalah anak yang cukup sensitif dikala TE 

sedang menonton film yang sedih TE bisa menangis dan terbawa perasaan, TE 

juga anak yang malu sehingga TE malu jika tidak bersama dengan kakaknya 

membuat video cover. 

 

4.4.3.2.2 Hasil observasi 

Ketika peneliti datang ke rumah TE, rumah tersebut nyaman dan sangat 

tertata rapih, banyak terdapat bingkai foto keluarga ketika sedang berlibur 

maupun foto keluarga secara studio dan juga foto masing-masing anak. Rumah 

subjek memiliki dua lantai yang di cat dengan warna putih sehingga memiliki 
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kesan bersih dan sangat nyaman. Peneliti menemui subjek di ruang keluarga, 

ketika peneliti datang, peneliti harus menunggu beberapa saat hingga akhirnya 

TE datang karena pada saat peneliti datang, TE sedang belajar. Orang tua TE 

sedang tidak ada di rumah pada saat itu, jadi di rumah hanya ada TE dan 

adiknya yang paling kecil.  

TE memiliki sifat yang pemalu, ramah, dan sayang kepada adiknya. Ketika 

wawancara dimulai, TE menjawab dengan volume yang cukup baik sehingga 

peneliti tidak perlu untuk mengulang jawaban TE, TE juga memberikan 

penjelasan yang cukup panjang dan terbuka kepada peneliti, TE juga menjawab 

dengan tatapan yang jujur dan apa adanya. Ketika TE menceritakan kejadian 

sewaktu kakaknya mengisenginya, TE terlihat sebal namun tidak berlarut. 

 

4.4.3.2.3 Hasil Triangulasi 

Ibu dari TE menuturkan bahwa TE adalah anak yang pemalu namun 

memiliki banyak bakat dan talenta, TE selalu ingin seperti kakaknya dan tidak 

jarang TE mengikuti apa yang dilakukan kakaknya. TE merupakan anak yang 

selalu mengikuti apa yang dilakukan kakaknya. Ketika TE dan kakaknya 

bertengkar, ibu TE akan selalu mengingatkan untuk mereka berbaikan karena 

mereka kakak beradik dan tinggal satu rumah haruslah mereka saling mengasihi 

dan mendengarkan siapa yang salah agar bisa diberi nasehat sehingga tidak 

mengulangi kesalahan yang sama dan mereka bisa bermain bersama kembali. 

Lebih lanjut ibu TE berkata kalau TE sering melakukan apa yang kakaknya 

lakukan dan perbuat. Hal ini terbukti dengan ketika kakaknya bisa memainkan 

alat musik, TE juga ingin belajar. Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang 

diberikan oleh orang tua TE yang memberikan fasilitas alat musik yang 
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menunjang. Ibu TE adalah seorang yang tegas dan juga disiplin, tidak segan 

untuk memarahi anak-anaknya apabila anak-anaknya melakukan kesalahan.  

 

4.4.3.2.4 Analisa Kasus Subjek TE 

Pada persaudaraan TE dengan kakaknya, TE tidak mengalami persaingan 

apa-apa. TE dan kakaknya justru saling menyayangi. Menurut TE, kakaknya 

adalah pribadi yang menyayangi adiknya, suka memberi nasihat kepada adiknya 

dalam berpakaian ketika pergi. Hubungan TE dengan kakaknya tidak selalu baik, 

ada masa dimana TE dan kakaknya bertengkar karena salah mengerti, namun 

TE berkata bahwa mereka selalu cepat-cepat berbaikan karena alasan didalam 

persaudaraan tidak baik jika saling bertengkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bagan Sibling Rivalry Subjek TE 

Subjek berusia lima belas tahun 

berjarak tiga tahun dengan 

kakaknya. 

Faktor yang mempengaruhi sibling rivalry: 

Pengetahuan: Ibu subjek tidak 

mengetahui persaingan yang dilakukan 

subjek dan saudaranya. 

Tidak terjadi sibling rivalry 

Karakteristik etnis Tionghoa: rajin dan tekun 
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4.4.4 Subjek DE 

4.4.4.1 Identitas Subjek 

Nama     : DE 

Usia     : 18 tahun 

Jenis kelamin    : perempuan 

Alamat     : Semarang 

Anak ke    : pertama dari tiga bersaudara 

Selisih dengan saudara: tiga tahun 

Hobi     : nyanyi, nonton, dan main alat musik 

 

4.4.4.2 Hasil Observasi dan Wawancara 

4.4.4.2.1  Hasil Wawancara 

DE merupakan anak pertama dari tiga bersaudara di rumahnya. DE 

memiliki dua orang adik yaitu perempuan dan laki-laki. Hubungan persaudaraan 

DE dengan adik perempuannya tidak begitu baik menurut DE. DE merasa 

jengkel dengan perlakuan orang tuanya yang selalu memuji adiknya, memanjai 

adiknya dan bukan DE. Hal ini membuat DE sempat marah dan membenci 

adiknya dan menganggap adiknya adalah saingannya untuk mendapat pujian 

maupun perhatian dari orang tua.  

Sebelum DE berusaha menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang 

memiliki motivasi untuk terus maju dengan belajar alat musik secara otodidak 

tanpa bantuan guru les, DE sempat melakukan hal-hal yang jahat dengan meniru 

adegan yang terdapat di televisi yaitu menyakiti adiknya sendiri seperti menyuruh 

adiknya bermain dengan pisau cukur jenggot milik ayahnya dan membohongi 

adiknya kalau bermain cukur jenggot tidaklah merusak rambut, mengerjai 
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adiknya dengan meminta adiknya mengelupas tembok lalu DE melaporkannya 

itu kepada ibunya dan ibunya memarahi adiknya, memberikan adiknya air panas 

untuk minum dan segala hal agar adiknya yang diomeli oleh orang tuanya. 

Dahulu DE sempat mengalami masa dimana ia selalu dimarahi oleh orang 

tuanya dan tidak jarang mendapat pukulan dari orang tuanya. DE bercerita kalau 

pada saat itu DE sombong karena memiliki uang yang banyak dengan maksud 

tidak ingin membebankan sesuatu hal kepada kedua orang tuanya, DE 

berinisiatif untuk membeli seragam sendiri, namun orang tuanya menganggap 

DE sebagai anak yang sombong sehingga DE pernah ditelanjangi oleh kedua 

orang tuanya, namun dengan kasus yang serupa, adiknya memiliki uang 

tabungan dan adiknya membeli mainan dengan uang tabungannya tersebut, 

adiknya tidak dimarahi. Hal inilah yang membuat DE semakin jengkel dengan 

adiknya dan ingin dapat dilihat oleh orang tuanya.  

Orang tua nya selalu menganggap bahwa adiknya adalah anak yang 

gampang dan sangat penurut sehingga DE ingin dilihat dengan sisi yang 

berbeda. Tidak jarang juga DE membantu ibunya dalam pekerjaan rumah 

sehingga apa yang dilakukannya ditiru oleh adiknya. Di satu waktu muncullah 

suatu kebanggaan yang ada di dalam diri DE kalau ia bisa memberikan contoh 

yang baik bagi adiknya. Tekad DE saat itu adalah bagaimana menjadi yang 

terbaik walaupun DE merasa bahwa dirinya tidak bisa menjadi anak yang terbaik.  

Sejak DE berada di kelas enam, DE sudah bertekad untuk memiliki 

keahlian lain yang tidak dimiliki oleh adiknya. Suatu waktu DE mendapat pujian 

dari kedua orang tuanya, namun hal itu tidak seperti kedua orang tuanya saat 

memuji adiknya. Hal itu membuat DE menjadi jengkel karena apa yang DE 

lakukan suka ditiru oleh adiknya dan kata-kata pujian yang orang tuanya berikan 
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menjadi hal yang biasa bagi DE. DE termotivasi akan suatu hal yaitu menjadi 

contoh bagi adik-adiknya dan ingin adiknya menjadi pribadi yang lebih darinya. 

Ketika adiknya memasuki masa sekolah menengah atas, DE meminta kedua 

orang tuanya untuk memasukan adiknya ke kelas IPA karena DE beralasan 

adiknya harus menjadi orang yang lebih darinya dan kedua orang tuanya melihat 

bahwa niat DE ini adalah niat yang baik. DE merasa bahwa ia sudah melakukan 

hal yang ia bisa dan semampunya. DE merasa bangga kepada dirinya sendiri 

ketika apa yang DE kerjakan, dapat menular kepada adiknya. DE menyadari 

selama DE melakukan suatu hal terdapat adiknya yang suka meniru apa yang 

dilakukannya. Hal ini lah yang membuat DE ingin menjadi contoh yang baik bagi 

adiknya.  

Menurut DE dampak yang terjadi dari persaingan antara dirinya dengan 

adiknya adalah dampak yang negatif dan juga positif. Positif karena DE lebih 

berani untuk belajar sesuatu hal yang baru, belajar untuk menjadi anak yang 

tekun dan fokus untuk mengerjakan hal yang bisa DE lakukan, negatif karena DE 

merasa ia sering melakukan hal-hal yang tidak baik kepada adiknya. DE 

merupakan anak yang suka memendam apa yang ia rasakan. DE adalah anak 

yang suka berusaha terlebih dahulu dan bisa mendapat pujian dari kedua orang 

tuanya. DE menuturkan kalau persaingannya dengan adiknya ini hanya adiknya 

yang tahu, karena adiknya pernah berkata kalau DE pernah melakukan hal yang 

jahat kepadanya. 

 

4.4.4.2.2 Hasil observasi 

Wawancara dilakukan pada hari minggu bertempat di Gereja Mawar 

Sharon. Kebetulan peneliti dengan DE berjemaat di Gereja yang sama. Setelah 
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ibadah selesai DE bersama dengan teman-temannya terlebih dahulu menyapa 

mereka, tertawa bersama-sama. DE merupakan anak yang periang, ramah, dan 

supel diantara teman-temannya. Setelah beberapa saat, barulah DE bersedia 

untuk di wawancara, kami wawancara di lounge yang terdapat di Gereja 

tersebut.  

DE mulai menjawab dengan lancar, tidak ada yang ditutupi, ekspresif dan 

cukup banyak menjelaskan sesuatu hal. Volume suara DE juga tidak pelan 

namun juga tidak kencang, sehingga peneliti tidak perlu berusaha mengonfirmasi 

jawaban dari DE. DE tidak malu untuk mengungkapkan perasaannya kepada 

peneliti. Terdapat suatu kelegaan di mata DE ketika berkata kalau persaingannya 

dengan adiknya menjadi persaingan yang positif bagi DE. DE tidak 

menginginkan persaingannya ini diketahui oleh keluarganya. 

 

4.4.4.2.3 Hasil Triangulasi 

Menurut penuturan ibu subjek, DE adalah anak yang tidak bisa dipaksa 

apabila orang tua menginginkan DE untuk melakukan sesuatu. DE harus 

mengerti mengapa ia melakukan tersebut, rajin, pintar, kreatif, bisa bernyanyi, 

ramah, dan penyayang kepada adik-adiknya. DE mulai belajar musik ketika 

duduk di bangku menengah pertama dan karena keseriusannya untuk belajar 

musik, orang tua DE mulai membeli beberapa alat musik untuk dirumah.  

Pandangan positif yang ibu DE lihat adalah DE anak yang tekun, gigih, 

mau untuk membantu pekerjaan rumah, dan mengayomi adik-adiknya. Di sisi 

lain, ibu DE menyadari kalau DE adalah anak yang suka marah dan suka 

menakali adiknya. Ibu DE merasa tidak ada persaingan yang terjadi antara DE 

dengan saudaranya. Ibunya hanya merasa kalau kenakalan yang terjadi masih di 
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dalam batas yang wajar, namun terdapat suatu peristiwa yang ibu DE tidak 

memberi tahu yang membuat ibu DE ini akhirnya menegur DE dengan 

mengatakan kalau DE menyakiti TE itu tandanya juga menyakiti dirinya sendiri. 

Sejak saat itu, DE mulai berubah sedikit demi sedikit menjadi kakak yang 

perhatian dan lebih bertanggungjawab dengan adik-adiknya. 

  

4.4.4.2.4 Analisa Kasus Subjek DE 

DE merupakan anak pertama dari tiga bersaudara di rumahnya. DE 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara di rumahnya. DE memiliki dua 

orang adik yaitu perempuan dan laki-laki. Hubungan persaudaraan DE dengan 

adik perempuannya tidak begitu baik menurut DE. DE merasa jengkel dengan 

perlakuan orang tuanya yang selalu memuji adiknya, memanjai adiknya dan 

bukan DE. Hal ini membuat DE sempat marah dan membenci adiknya dan 

menganggap adiknya adalah saingannya untuk mendapat pujian maupun 

perhatian dari orang tua.  

Sebelum DE berusaha menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang 

memiliki motivasi untuk terus maju dengan belajar alat musik secara otodidak 

tanpa bantuan guru les, DE sempat melakukan hal-hal yang jahat dengan meniru 

adegan yang terdapat di televisi yaitu menyakiti adiknya sendiri seperti menyuruh 

adiknya bermain dengan pisau cukur jenggot milik ayahnya dan membohongi 

adiknya kalau bermain cukur jenggot tidaklah merusak rambut, mengerjai 

adiknya dengan meminta adiknya mengelupas tembok lalu DE melaporkannya 

itu kepada ibunya dan ibunya memarahi adiknya, memberikan adiknya air panas 

untuk minum dan segala hal agar adiknya yang diomeli oleh orang tuanya. 

Dahulu DE sempat mengalami masa dimana ia selalu dimarahi oleh orang 
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tuanya dan tidak jarang mendapat pukulan dari orang tuanya. DE bercerita kalau 

pada saat itu DE sombong karena memiliki uang yang banyak dengan maksud 

tidak ingin membebankan sesuatu hal kepada kedua orang tuanya, DE 

berinisiatif untuk membeli seragam sendiri, namun orang tuanya menganggap 

DE sebagai anak yang sombong sehingga DE pernah ditelanjangi oleh kedua 

orang tuanya, namun dengan kasus yang serupa, adiknya memiliki uang 

tabungan dan adiknya membeli mainan dengan uang tabungannya tersebut, 

adiknya tidak dimarahi. Hal inilah yang membuat DE semakin jengkel dengan 

adiknya dan ingin dapat dilihat oleh orang tuanya.  

Pujian yang dahulu diidam-idamkan oleh DE telah ia terima, namun, DE 

sudah tidak begitu menginginkannya lagi karena tertutupi rasa bangga akan diri 

sendiri yang bisa menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Baginya melakukan 

yang terbaik adalah keinginannya dan visinya sekarang. Dampak yang DE 

rasakan selama persaingan antar saudara ini berlangsung adalah DE mengerti 

dirinya sendiri, berani untuk belajar hal baru, belajar untuk tekun, rajin, dan gigih. 

Kedua orang tua DE maupun adik DE tidak mengetahui kalau DE menganggap 

adiknya sebagai saingan untuk mendapat pujian dari orang tuanya yang orang 

tuanya tahu adalah DE semakin hari semakin menunjukkan tanggungjawabnya 

sebagai anak dan juga sebagai seorang kakak.  
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